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Α.Πλάκαc

ΕΙΣΑrΩΙΉ

ο λυγLσμόc ως:: φαLνόμενο ελαστοnλαστLκήc εuστάθεLαc απασχολούσε σnάνLα τouc
μελετη τέc έργων από σκυρόδεμα. Αυτό φαίνεταL καL από τον υποτυπώδη τρόπο με
τον οποίο αντLμε τωπLC6ταν παλLά το θέμα από τouc παλαLότερουc κανονLσμούc,
μεταΕύ των οποίων καL ο ΕλληνLκόc ΚανονLσμόc Σκuι:χ)δέματοe Β.Δ/54.
Τα τελευταία ό)..Ι(.ι)C χρόνLα με την τάση στL c κατασκευέc yLα μεγαλύτερα. ανοίγμα
τα, λεnτότερεc δLατομέc, μεγαλύτερα φορτία κ. λ.n . ανέκυψε με οΕύτητα πολλ.έc
φορές: το πρόβλημα ελέγχου σε λυγLσμό . Τούτο οδήγ ησε σε ευρεία πεLρcη.ιατLκή καL
θε(φητική έρευνα καL τελLκά σε σημαντLκό εμπλοuτLσμό των σχετLκών δLατ'άΕεων
των οuγχρόνων κανονLσμών, όποu πλέον ο λυγLσμόc αντLμετωnίCεταL σε παρόμοLα
έκταση με τL c άλλεc καταπονήσεL C (J.iά.μψη , δLάτμηση, στρέψη κλπ).
πρέπε L να αναφερθεί ότL ο λυγLσμόc ως:: ορολογία καL φαLνόμενο είναL προϊόν
θε~ητLκών παραδοχών καL δι.ερευνήσεων καL δεν εμφανίCεταL στL c πρα.γματLκέc
κατασκευές;; όπωc δείχνεταL παρω«iτω. ΓLα το θλLβόμενο υποστύλιψα τοu Σχ.lα με

F.&D

την παραδοχή α) απ 6λυτα κεντρLκήc φόρτισης;; β) απόλυτα ευθείαc ράβδου καL γ)
nλήροuc LOXύoe καL νόμου τοu Hooke μπορεί να προσδLορLσθεί το φορτίο λυγLσμού
Nki' στο οποίο συμβαίνει δLα.κλά&ιχm του σημείου ισορροnίαc (Σχ.lβ). Οι π.αρα-

Ν

α.

!

~u

Ν

Ν

c

u
β.

u
-~Σχήμα 1: Φορτ ίο λυγισμού καL οριακό ~τίο θλιβόμενηc ράβδου.
δοχέc ό)..Ι(.ι)C ποu έγ ιναν δεν ισχύουν ποτέ στιc πρα.γματικέc κατασκευές;; και οuνεπώc
ένα τέτοιο φορτίο Nk . δεν υφίστανται. Μπορεί ό)..Ι(.ι)C να προσδιορι σθεί ένα οριακό

φορτίο αστοχίαc Ν , ~Εαρτώι.ιενο από τLc αρχLκέc ατέλειεc καL την ελαστοnλαστική
οuμπεριφορά του υ~ικού. Συνεπώς; το σχετ Lκό πρόβλημα έγκειται στον προσδιορι σμό
τηc φέροuσαc ικανότηταc στοL χείων υπό θλίψη και J.iά.μψη, όποu
στLc ροnέc
έχουν ληφθεί υπόψη ο ι εnιρροέc των π.αραμορφώσεων. Το Κεφάλαιο ό)..Ι(.ι)C τοu λυyι
αμού εισάγεται ως:: ανε!Ξάρτητη ενότητα σε όλουc τουc νεώτερουc κανονισμούc /1/ ,
121 αφ'ενόc γι α λόγο~ ιστορικούς;; , αφ'ετέρου γιατί οι μη γι::χχμμικοί υπολογισμοί
εί"ΙΡ-ι σύνθετοι και απαιτούν χρήση μεγάλων υπολογιστών και καταλλήλων προγρα.μ
μά.των.
Ετσι και στο υπό οuCήτηση σχέδιο τοu νέοu Ελλην ικού Κανονισμού για την μελέτη
και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα τα φαι.νόμενα εuστάθειαc εισάγονται ως:: ανε
Εάρτητη ενότητα (Κεφ .14) και αντ ιμετωπί Cονται, όπωc και στουc υπόλqιποuc σύγ
χρονοuc κανονισμούc σκuροδέματοe, κάνονταc χρήση τηc γι::χχμμικήc θε~ίαc λυγι
σμού . πρόκειται βέβαια για μία νέαc μορφήc αντιμετώnισηc του προβλήματοe σε
κατασκευέc από ΟΙ<β)όδεμα.
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[bρά την κοLνή αι.ιτή μεθοδολογία, ο ΕλληνLκό(; ΚανονLσμόc δεν αποτελεί μία απλή
ανηγραφή των σχετLκών δLατάεεων fένων συγχρόνων wανονLσμών wαθώc σε ορLσμένα
σημεία του έχουν εLαχχθεί σημαντLκέC wαLνοτομίεc.
wαLνοτομίεc αυτέc, που βαοίCονταL σε δLεθνώ(; αποδεκτέc θε~ίεc wαL πρακτL
κέc wαL που στοχεύουν wαL στ ην πLό ρε:αλLστLκή αντLμετώπLση των LδLαLτεροτήτων
που παροuσLάCουν OL wατασκευέc στον ΕλληνLκό χ~ (π.χ. ται.ιτόχρονη παρουσία
τοLχ~των wαL υποστu~των) αφορούν:

OL

1)

Τον προσδLορLσμό τηc αμεταθετότητα(; ενό(; κτLρίου

2)

Την εκλογή ενόc ΠLΟ αντLrtpΟαι>πευηκού μέτρου ηα την εκτίμηση τηc

εuστάθεLαc.
Στο παtχ'>ν
επεfήγηση
ΕλληνLκού
αντληθούν

άρθρο συγκεκρLμενοποLούνταL τα παραπάνω προβλήματα wαL δίνεταL η
wαL αLτLολόγηση των σχετLκών δLατάfεων που περLέχεL το σχέδLο του
ΚανονLσμού. Από την εμβάθυνση αι.ιτή μπορούν wατά την γνώμη μα(; να
wαL ορLσμένεc βελτLώσεLC του σημερLνού κεLμένου.

Εκτό(; όμως; από τα θέματα αι.ιτά κρίθηκε σκόπLμο να περLληθφεί στην nαρούα:ι ανα
}ιοί νωση wαL το Cήτημα τηc αντLμετώπLσηc, από απ.όΨεως; προσδLορLσμού των α'Ι«η..ΙψLών,
του πολύ δLαδεδομένου στη χ~ μα(; φαLνομένου τηc wαθ'~ μεταβολήc των δLα
στάοεων των στοLχείων. Καθώc το σχέδLο του νέου ΕλληνLκού ΚανονLσμού δεν περLέ
χεL }«ψ.ία σχετLκή δ Lάταfη η nαρούα:ι εργασία μπορεί: να χρησψεύοεL wαL ως; βάση

ΥLα την συμπλήρωσή του στον τομέα αυτό.

2.

ΑΜΕΤΑθΕΤΟ'ΙΉΤΑ

Η δLώφLση των wατασκευών σε μεταθετέc wαL αμετάθετεc γίνεταL με βάση το μέ
γεθ()(; των τταρcψορφώσεων υπό τLc διJάσεLC σχεδLασμού. Σε μεταθετέc wατασκεuέc
OL παραμοι:χρώσεLς: είναL τόσο μεγάλες:, ώστε ετιηρρεάCουν σημαντLκά την εντατLκή
wατάοταση wαL δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ωc :yενLκό κρLτήρLο δLώφLσηc των παρα
μορρώσεων σε μεγάλεc ή μLκρέc έχεL επLχρατήσεL δLεθνώ(; η υπέρβαση ή μη τηc επLp
ροήc των παραμορφώσεων στα εντατι.wα μεγάθη wατά

10%.

Το κρLτήρι.ο αι.ιτό αποτελεί τον ορι.σμό τηc αμεταθετότητα(;. ΓLα την πρακτLκή
όμως; αντLμετώπLση του προβλήματοc πρέπεL να δί:νονταL σε κάθε wανονLσμό wαL wα

νόνεc εφαρμοyήc, η τήρηση των οποίων να συνεπάγεταL αυτόματα wαι. ι.wανοποίη'ΟΤ)

του κρι.τηρι.ου. Ιbρόλη όμως; την δι.ατύπωση συγκεκρι.μένων wανόνων εφαρμογήc στοuc
wανονLσμού(;, θα πρέπε1. να εί:ναt. δυνατόν ο μελετητήc να εφαρμόσε1. εναλλακτt.κά
κάποLον άλλον wανόνα εφαρμογήc, εφόσον αποδείfεL ότι. 1.wανοποεCται. το βαοLκό
κρι.τήρLο. Ο άλλοc αυτό(; wανόνα(; μπορεί να ληφθεί εί τε από την βι.βλLογραφί:α,
είτε να αποδεLχθεί από τον ·μελετητή.
Εναι;; τέτοι. οc wανόνα(; εφαρμοyήc yLα την δ1.ώφι.ση κτι.ρίων σε μεταθετά wαt. αμετά
θετα δίνεται. στι.c πρόσθετεc δι.ατάεει.c του Αντt.σει.σμι.κού Κανονι.σμού (§6.3. i) .
ο wανόνα(; αυτό(; βαο1.Cόμενοc στην εργασία / 3/ έχει. υι.οθετηθεί wαι. από ά.λλουc
σύγχρονοuc wανον1.σμούc οπλLσμένου σκUΡοδέ~ιατοc /1/ , /2/. Οι. παραδοχές:
otι.c οποίεc στηρίCεταt. ο wανόνα(; αυτό(; είναι. oL ακόλοuθεc (Σχήμα 2α)

m..cr~o.ι. J

υ----ο

α)

Σχ.2. ΕΕεταCόμενα συστήματα y1.α προσδι.ορι.σμό τηc αμεταθετότητα(;
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α) Τα τοι χ~τα του κτιρίου ιtατά τη ν εf;εταC,:όμεvη διεύθυνση υπο}i(lθίστανται
από ένα ισοδύvο.μο τοίχωμα σε ποόβολο με ωtαμψ~α
η

ΕΙ= ΣΕΙ

(η= αριθμόc τοιχωι.ιάτων)

(1)

β) Η }i(lτανομή των "Ηαταχορύφων δυνάμεων ιtαθύΨοc είwι σταθερή.

y)

Τα uπ.οστυλ4.ιατα θε~νται αμφιαρθι:χι>τά "Ηαι μποι:χ>ύν να παραλάβουν μόνο "Ηατακόρuφα φορτία.

δ) Ο ολικόc σuντελεστήc ααιnλείαc είναι

1 ,75,

ε) Οι αΊ«η.Jψίεc σταδίου ΙΙ των τοιχωι.ιάτων είναι

90%

των αιαιμψιών σταδίου Ι.

Η ροπή πάκτωσης; 2ηc τάΕηc του }i(Χμπτικού προβόλου του Σχ.2α δίνεται σύμφωνα
με την θειιpία ευσταθείαc από την σχέση:
(2)

όπου:

2 = ροπή πάκτωσηc σύμφωνα με την
Μ = ροπή πάκτωσης; σύμφωνα με την
1
Nd = "Ηατακόιχ.χιχ:ι φορτία οχ,εδιασμού
Μ

θειιpία 2ηc τάΕηc
θειιpία lηc τάΕηc
(=φορτία λειτουργίας;

Xl,75)

~i= }i(lτακόρυφο φορτίο λuyισμού τηc ράβδου.
Το }i(lτακόρυφο φορτίο λυyισμού του ομοιομόρφως; "Ηαθ'ύΨοc φορτιC,:ομέvου }i(ΧμΠτικού

προβόλου UΨ:>uc Η, είναι ίσο με 13/
ΕΙ

Nki = 7,837 Η 2

(3)

το δε κριτήριο αμεταθετότηταc δίνεται εe ορισμού από την σχέση

(4)
ΣuvδυάC.:ονταc τιc σχέσειc
(ε) έχουμε την ανίCΧ!JΟΙΙ:

1

(2)-(4)

~

"Ηαι λαμβάνοντες; υπόψη τιc παραδοχέc (δ) και

1,10

l _ _l_,_,7_5_Ν__

7,837." Ο,~Ι
από την οποία προκύπτει η σχέση α.μεταθετότηταc, ηΌποία δίνεται στιc πρόσθετεc
διατάΕειc του Αντισεισμικού κανονισμού.

ε Η~ Ν ~
ΕΙ

0,6

(5)

,.

όπου Ν είναι το άθι:χ>ισμα των κατακορύφωv φορτίων λειτοuρyίαc αvεeαι::>τήτως: σύμφω
1
με την θειιpία της; ευσταθείαc, από το αν δρούν επί των τοιχωι.ιάτων ή των uπ.οστυ
λωι.ιάτων .
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Ac σημειωθεί ότι αν στην σχέση (5) δεν ληφθεί υπάJιη η μείωση τηc αι«η.ιψίαc τωv
τοι χωμάτωv λόγω ρηγμάτωσηc τότε το όριο γίνεται 0,64 . Στην περίπτωση αυτή ~
ΕΙ δεν θα λαμθάνονται οι αιcμψίεc του σταδί ου Ι, αλλά οι αι«χμψίεc τοο σταδίου
ΙΙ, η γ ενικά οι α~ ί εc που αντιστοιχούν στην εντατική Ήατάσταση τωv τοιχωμάτωv.
Το "ΙΦιτήριο

όμως; είναι υπερσυντηρητικό για τους: ~τω δύο λόγους::

(5)

α) Η συμβολή τωv πλαισίωv στην οριCόντια ακαμψία του κτιρίου αμελείται παντελώς;.
β) Στον προσδιορισμό τηc ΟΟ«Χμψίαc ΕΙ του ισοδύναμου ποοβόλοο δεν λαμ8άνονται
υπάJιη οι α~ίεc τωv υποστυλωμάτωv.
Και ενώ Ήατά κάποιο τρόπο η ποώτη παι;χiλειψη αιτιολογείται από τιc αρι θμητικέc
δυσκολίεc που nαροuσιάCει ο προσδιορι~ του μεγενθυντικού παράγοντα l/(1-Nd/~ . )

για διπλά συστήματα από τοιχώματα Ήαι πλαίσια, η δεύτερη παράλειψη είναι

l.

ανατιολόγητη ό~ εΕηγείται rται::χχκάτω.
Είνα ι γνωστό ότι οι κύριοι φορίεc παραλαΒήc πλευρικών δυνάμεωv διαιφίνονται
αναλόγ~ τηc μορφήc τωv οριCοντίωv παραμορφώσεωv σε τοιχώματα Ήαι πλαίσια
(Σχ.3). Οι παι::χ:ιμορφώσειc τωv τοιχωμάτωv είναι όμοιεc με αυτέc ενόc; Ήαμπτικού

γ)

Σχ.3 rtιραμορφώσειc α) Τοιχωμάτων , β} πλαισίων

προβόλου, οι δε πσοομορφώσει c τωv πλαισίων με αυτέc ενόc; διατμητικού προβόλου.
Αν όμως; αγνοήα:>υμεσrα πλαίσια την δυσκαμψία των Cυγωμάτων (Σχ . 3γ) τότε οι
παραμ~ει c των υποστυλωμάτων έχουν την μορφή παραμορφώσεων καμπτ ικών ποο

βόλων , ίδιου δηλ. σuστήματοc ό~ τα τοιχώματα. Επειδή όμως; στην εΕίσωση (1)
λαμ8άνουμε υττάJιη τιc αι«χμψίεc όλων των Ήατακοι:iιΨων στοιχείων , τωv οποίων οι
παι:χ:ιμ~ι c είναι ·τηc μορφήc }{(Ιμπτικών προβόλων, συνεπάγεται ότι στην τιμή
τηc α}((Χμψίαc ΕΙ του ισοδύναμου προβόλου που εισάγεται στην σχέση (5) rτι:>έπει
να λαμβάνονται υττάJιη οι α}((Χμψίεc και τωv υποστυλω\,.ιάτωv και τωv τοιχωμάτωv.
Αυτή η απαραίτητη συμπλήρωση έ γινε ήδη στο σχέδιο του Ελληνικού Κανονισμού
Σκυροδέματος;.
Οπωc φαίνεται από τα προαναφερθέντα, με την συμπλήρωση που έγινε στον προσδιο
ρισμό τηc ακαμψίαc ΕΙ στην σχέση (5) επέρχε ται μία βελτίωση στο "ΙΦιτήριο αμε

ταθετότηταc, το οποίο όμως; εΕακολουθεί να είναι συντηρητικό, καθόσον οι δυο-

·

κα.μψίεc των Cυγωμάτων αμελούνται. rι'αυτό έχει προταθεί/4 /ένα νέο κριτήριο,
στο οποίο λαμβάνεται πλήρωc υττάJιη οι συνεισφορά των Cυγωμάτων και το οποίο
βασί Cεται στι c rται::χχκάτω παραδοχές; ( Σχ. 2β) :

α) Ολα τα τοιχώματα του κτιρίου κατά την εΕεταCόμενη διεύθυνση υποΉαθίστανται
από ένα ισοδύναμο )«ΧΙ..ιπτικό-διατμητικό πpόβολο. Η )«ΧΙ..ιπτική δυσκαμψία προσ
διορίCεται από την σχέση (1), η δε διατμητική από την σχέση:

S =

w

~ KGA.

l.

(6)
το εμβαδό των τοιχωμάτωv.

είναι σuντελεστήc μορφήc, ο οποίοc εκφράCει την κατανομή των διατμη-

τι κών τάσεων στην διατομή

tS /
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β) Ολα τα πλαCσι.α του κτι.ρCου κατά την εΕεταCόμενη διεύθυνση υποwαθCστανται.
από ένα ι.σοδύναμο δι.ατμητι.κό πρόβολο ωιαμψCαc.

(m = αρι.~

πλαι.σCωv)

( 7)

Η δι.ατμητι.κή eu«η.Jψ(α πλαι.σCου αμελουμένηc τηc ατένει.αc τωv υποστuλωι.ιάτωv
δCνεται. από την σχέση (Σχ.3), /5 / :

(8)

12E/h
1

1

Υ'~
+ ~
- t1
.,ι,

όπου στον παρανομαστή το πρώτο άθι:χ:>ι.σμα εκτελεCται. ωc Τ1ΡΟ<; όλα τα υποστυ
λώματα του ορόφου και. το δεύτερο άθροισμα ωc ΠΡΟC τα Cυy~τα τηc οραpήc.

y)

Η κατανομή τωv κατακορύφων δυνάμεων καθύΨοc εCναι. σταθερή

δ) ο ολι.κόc συντελεστήc ααραλεCαc εCναι.
Το κοι.τήριο αμεταθετότηταc έχει την

ε

y = 1,75
μορφή / 4/

Η\~~ Ο,64+0,28(α-2)

(9)

~

όπου ο συντελεστήc α δCνεται. από την σχέση

S

F

α

Η2

1

(10)

ΕΙ

l+SF/Sw

και. τα υπόλοιπα μεγέθη εCναι. τα Cδι.α με αυτά τηc σχέσηc

(5).

Σημειώνεται. ότι στο άθροισμα ΕΙ λαμβάνονται υπ.ά\ιη μόνο τα τοιχ~τα, yιατC η
σuμβολή τωv υποστυλωμάτων τωv πλαι.σCωv λαμβάνονται. υπά!ιrι μέοο του σuντελεστή
α. ΕπCσηc στην σχέση (9) πρέπει στι.c τι.μέc τωv eu«η.Jψι.ών ΕΙ να λαμβάνονται. υπό
ψη μει.ώσει.c λόγω ρηγμάτωση c .

ΣuϊκοCνονται. τον λόγο τωv ροπών πάκτωσηc lηcκαι. 2ηc τά!;ηc με βάση τα δύο κοι.
τήρι.α, nαρσ.τηρεCται. ότι. , όπωc αναμενόταν,το πρώτο κρι.τήpι.ο (5) εCναι. υπεp
σuντηpητι.κό αuf.ανομένης; της; ακαμψCαc τωv πλαι.σCων (και. συνεπώς; του συντελεστή
α), ενώ το δεύτερο κρι.τήpι.ο δCνει. αποτελέσματα που ικανοποιούν καλύτερα τον
eα.σι.κό οpι.σμό της; αμεταθετότηταc και. ταuτόχι:χ>να εCναι. υπέρ της; ααι:αλεCαc (Σχ.4)

•, ιο ~--------------- ι . ιο

..

ι,οs

α)

..
-·-+·5

r--------0---- -- -- -

·...

ι.~

-t-- >---+----10

β)

------------+---------10

Q

Σχ .4. Τι.μέc του λόγου Μ/Μ γι.α τα κρι.τήpι.α αμεταθετότηταc α) από την σχέση
(5), β) από την σχέση (9)

1

Σημει.ώνεται τέλοc ότι., σύμφωνα με τα ~να.φεpθέντα ο ι αΚCΨΦCες; τυχόν υποστυ
λωμάτων που δεν συνδέονται. μεταΕύ τους; με δοκούς; , ώστε να έχουν πλαι.σι.ακή
λει.τοuργ(α, πρέ πε ι. να λαμβάνονται υπ.ά\ιη στις; ακαμψCες; των τοιχ~των Βάσει
τηc εΕ Cσωσης; (1) .

. // .
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3.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΑΚΑΜΨΙΕΣ

Κατά την διατύruι.χτη των κριτηρίων αμεταθετότητας; εθει.pήθη ότι οι ακαμψίες; των

τοιχωμάτ<ιΝ και των πλαισίων δεν μεταβάλλονται καθύΨοc .
Σε αντίθετη περίπτωση nι::>έπει να πι:χ>σδιορισθούν ισοδύναμες; ακαμιΙJίες;. Οι ισο
&Jναμες; αυτές; ακαμψίες; βρίσκονται με βάση την ισότητα τνν παραμορφώσε<ιΝ κε
φαλής; (Σχ.5).

α)

Σχ . 5

Ισοδύναμες; ακαμψίεc

OL σuνήθειc περιπτώσειc μεταΒλητών καθ'ύΨος; ωcαμψιών αφορά κυρίως; τα πλαίσια.
εεια;,νονταc τις; παpαμορφώσειc κεφαλήc τ<ιΝ δ ιατμητικών ράβδων μεταβλητής; και
σταθερής; ακαμψίας; πι:χ>σδιορίCε τα ι η ισοδύναμη ακαμψία. rια το τριόροφο κτίριο

τοu Σχ .58 ισχύει π . χ.

0 1 +oz+_o3

Υ

SF

°1
°2
°3
= -- + - - + 5Fl

5F2

(11)

5 F3

από την οποία για γ νωστές; τι μέc τ<ιΝ ακαμιlιιών SF. και τεμ~ δuνάμε<ιΝ Q.

τ<ιΝ ορόφων ποοκύπτει η τιμή της; ισοδύναμης; ~ίας; SF

1

Οι ακαμψίεc των τοιχ~των είναι σuνήΘωc σταθερέc καθύΨοc, καθότι δεν μεταβάλ
λονται οι διαστάσειc τouc.
rια την πεοίπτωση όμως; μεταΒλητών ακαμιΙJιών μπσ()εί η ισοδύναμη CD«Χμψία ΕΙ να

βρεθεί μέα.> rφοσδιορισμού τοu Βέλους; κορυφήc

i ::,

Υ=

y

με την βοήθεια τηc σχέσηc

(12)

όπου
Μ είναι

io

διάγραμμα ροπών για τα οριCόντια φορτία και

Μ 'είναι το διάγραμμα ροπών για μοναδιαία οριCόντια

4.

φόρτιση κεφαλής; .

ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ

rια πολλά χρόνια ως; μοναδικό μέτρο ευσταθείας; εθεωρεί το η λuγηρότητα λ, η
οποία ορίC εται ως; το πηλίκο.

10

λ

(13)

i
όπου

1

0

i =

= μήκοe λυγισμού

~ η ακτίνα αδι::χχνείαc τηc διατομής; •
.// .
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Με την λυγηpότητu ε~φοάζοντα ι οι συνθήκεc στήριΕηc J.tO.ι η γεωμετρία (μήκοc,
διατομή} του θλι~-Ιομένοu στο ιχε ί ου
ν

Ο,4
L-~~~~~~-L---+-'--~~-+

Σχ.6

μ

Καμπύλεc αλληλεπίδοαστ~c σuναρτήσει τηc λυyηpότηταc.

!'bpατηρείται όμως; ότι με αυτόν τον τι:ιόπο αγνοείται ένα. επίσηc σημαντικό μέ
γεθοc για την α.ιμπεριφορά του στοιχείου, η αΕον~ή, θλιπτική δύναμη Ν. Η

·

σημασία του ι:>όλου τnc αΕονι κήc δύναμηc qχχί νεται στο Σχ. 6, όοου παρίστανται
τα διαγοάμματα αλληλεπίδοαστ~c (Μ,Ν) οοθογωνικήc διατομήc σuναρτήσει τηc λυ
γηpότηταc λ. !'bpατηρε ίται ότι όταν οι τιμέc τηc ανηγμένηc αΕονικήc δύναμηc
ν είναι μεγάλεc, η
οοιακή ανηγμένη pοπή μ εΕαοτάται από την λυγηοότητα .
Οταν όμως; η αΕονική δύναμη είναι μιΜΟή, τότε οι κcη.ιπύλεc αλληλεπίδοαστ~c σuμ
πίπτουν και συνεπώς; η οοιακή pοπή δεν εΕαοτάται από την λυγηpότητα. Ενα
άλλο επίσηc μέγεθοc, το οποίο δεν λαμβάνεται υπόΨr~ στην λυγηpότητα είναι το
μέτοο ελαστικότηταc του υλ:ικού, από το οποίο εΕαοτώνται οι παι:χχμοpφώσειc
του στοιχείου.

rια τουc nι:χχ:ιναφεοθέντεc λόγουc έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια ώc μέτοο
ευσταθείαc ένα νέο μέγεθοc, πλέον χαοακτηριστικό για την συμπεριφορά του

στοιχεί,ου. Το νέο cvτό μέγεθοc ονομάι::;εται ':είκτηc ράβδου και οοίC:εται από
την σχέση

ε = 1 ~Nd

(14)

ΕΙ

όπου

1

είναι το μηκοe τηc ράβδου

Nd

το αΕονικό φορτίο σχεδιασμού

ΕΙ η cn«ιμψία τηc ράβδου.
!'bpατηοείται από τιc σχέσειc {5} J.tO.ι (9) ότι ο δείκτηc ράβδου είναι επίσηc το
χαοακτηριστικό μέγεθοc γ ια τον προσδιοοισμό τηc αμεταθετότηταc του κτιρίου. Με
τον δείκτη ράβδου εφοάι::;εται η γεωμετρία του στοιχείου (1, Ι}, το υλικό (Ε} και
η φρ\ιση (Nd}
Από την γνωστή σχέση προσδιοοισμού του "Ηρισίμου φορτίου λυγισμού θλιβομένηc
ράβδου .

Nki :Τι

2

ΕΑ

1 2

(15)

ο

rtοοκύrιτει ότι συναρτήσει των σuνθηκών στήριΕηc μπορεί να προσδιοοισθεί και ο
"ΗΡίσιμοc δείκτηc ράβδου \ i εάν στην σχέση (14) χρησιμοποιήσουμε το Nki στην
θέση του Nd
(Σχ.7)

.//.
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Στο σχέδLο του νέου ΕλληνLκού ΚανονLσμού χρησLμοποLείταL ωc μέτρο ευσταθείαc
σ.)μφωνα με την πρόταση ( 6) ο συντελεστήc λ '{V, ο οποίοc συ~τάταL άιιεσα με
τον δείκτη ράβδου

μέαι> τηc σχέσηc

λ ~= C"ε

(16)

όπου c =~
συντελεστήc εεαρτόμενοc από την ποLότητα του σκυροδέι.ιατοc
•Q.Bsfcd
13άσεL του παρακατω Πίνακα 1.
fck (ΜΡα)

c
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36

Σύμφωνα με το ΣχέδLο ΚανονLσμού L σχύουν τα εf:Ξήc :

- rLα ημές; του λ Γν ~ 20 δεν χρεLάC:εταL έλεγχοc σε λuγLΟμό.
r-ο έλεγχος; σε λuγLσμό μπορεί να γίνεL
- rLα 20 < λ~ν ~ 70

με απλοποLημένες;

μεθόδοuς;(πρότuπο υποστύλωμα)

-

rLα λ ~ι;->

70

!bρατηρείταL όη με την εLσαγωγή του συντελεστή λ Jν αντί του δείκτη ι:χiβδου
ε τα σκυροδέιnτα χαμηλότερης; ποLότητας; πρέπεL να LκανοποLούν αυστηρότερες;

απαντήσεLς; γεωμετρίας; καL φόρτLσης;, ώστε να μην ελέγχονταL σε λυγLσμό ή να
μπορούν να υπολογLσθούν rτροσεγγLστLκά .
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