ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι
∆ιάλεξη 12η

Επίλυση 2ας Προόδου &
Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις
Τρίτη 5 Οκτωβρίου, 2004

Πέτρος Κωµοδρόµος

komodromos@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι

1

Επίλυση 2ας Προόδου
Βαθµολογία 2ης Προόδου
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∆ιευκρίνιση για την βαθµολογία
Αξιολόγηση και βαθµολόγηση µαθήµατος:

•

•

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική και αναγκαία για την
επιτυχή ολοκλήρωση και την επίτευξη των στόχων του µαθήµατος.

•

Εάν υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ της βαθµολογίας των ασκήσεων και
των διαγωνισµάτων (προόδων και τελικού διαγωνίσµατος), τότε δεν θα ισχύσει
η πιο πάνω βαθµολογική κατανοµή.
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Θέµατα


Παραµορφωµένες µορφές δοκών και πλαισίων



Χρησιµότητα υπολογισµού παραµορφώσεων και µετακινήσεων



Συνήθης παραδοχές



Εισαγωγή στις παραµορφώσεις και µετακινήσεις





Αξονικές παραµορφώσεις



Καµπτικές παραµορφώσεις

Μέθοδοι υπολογισµού µετακινήσεων


Γεωµετρικές µέθοδοι υπολογισµού µετακινήσεων



Ενεργειακές µέθοδοι υπολογισµού µετακινήσεων
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Παραµορφωµένες µορφές δοκών και πλαισίων


µετακινήσεις δοκών και πλαισίων:




κυρίως λόγω καµπτικών παραµορφώσεων

σχεδιασµός παραµορφωµένης µορφής:







κατασκευή διαγράµµατος καµπτικών ροπών (∆ΚΡ)
καµπυλότητα συµβατή µε ∆ΚΡ
συµβατότητα µε δεσµεύσεις στις στηρίξεις
συµβατότητα µε συνδέσεις µελών
αµετάβλητες σταθερές συνδέσεις κόµβων
ευκρινής καθορισµός






της φοράς µετατοπίσεων και στροφών
της καµπυλότητας (κοίλα)
των σηµείων καµπής

ισορροπία κόµβων
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Χρησιµότητα υπολογισµού παραµορφώσεων και µετακινήσεων


Έλεγχοι


ασφάλειας




εντατικών µεγεθών σε σχέση µε τις επιτρεπόµενες αντοχές

λειτουργικότητας


διασφαλίζονται λειτουργικές ανάγκες µιας κατασκευής

(π.x. έλεγχος παραµορφώσεων και µετακινήσεων)

B αναγκαίος ο υπολογισµός των παραµορφώσεων και µετακινήσεων ενός
φορέα κάτω από την επίδραση κάποιων συγκεκριµένων δράσεων ή
συνδυασµών δράσεων για σκοπούς ελέγχου λειτουργικότητας


Επίσης, απαραίτητος είναι ο υπολογισµός των µετακινήσεων κατά την
επίλυση υπερστατικών φορέων για την οποία δεν αρκούν οι εξισώσεις
ισορροπίας
B Οι επιπλέον εξισώσεις προκύπτουν από την διατύπωση της
συµβιβαστότητας των παραµορφώσεων και µετακινήσεων του φορέα
Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι

6

Συνήθης παραδοχές


Μικρές παραµορφώσεις και µετακινήσεις σε σχέση µε τις διαστάσεις
B χρήση αρχικής απαραµόρφωτης γεωµετρία και µορφής του φορέα



Γραµµική-ελαστική συµπεριφορά του υλικού


γραµµική συµπεριφορά: οι τάσεις είναι ανάλογες των παραµορφώσεων



ελαστική συµπεριφορά: αν αφαιρεθούν όλα τα φορτία από τον φορέα τότε
αυτός θα επιστρέψει στην αρχική αφόρτιστη θέση και γεωµετρία του χωρίς
παραµένουσες παραµορφώσεις



Αρχή της επαλληλίας.



Aρχή της επιπεδότητας των διατοµών (Bernoulli)


Για γραµµικά µέλη υπό καµπτικές παραµορφώσεις θεωρείται ότι επίπεδες
διατοµές που είναι κάθετες στον άξονα ενός µέλους παραµένουν επίπεδες
και κάθετες στον παραµορφωµένο άξονα ενός µέλους µετά την
παραµόρφωση

B έτσι, έχοντας γραµµικά ελαστικό υλικό υπάρχει µια γραµµική µεταβολή των
ορθών τάσεων µεταξύ των ακραίων ινών στα πέλµατα ενός µέλους
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Εισαγωγή στις παραµορφώσεις και µετακινήσεις


Ράβδοι δικτυωµάτων:


µόνο αξονικές δυνάµεις και παραµορφώσεις

B υπολογισµός µετακινήσεων λαµβάνοντας υπόψη µόνο αξονικές
παραµορφώσεις


∆οκοί


η συνεισφορά των αξονικών και διατµητικών παραµορφώσεων στις
µετακινήσεις µίας δοκού ή ενός πλαισίου είναι συνήθως αµελητέα
συγκρινόµενη µε τις καµπτικές παραµορφώσεις.

B στις συνήθης περιπτώσεις δοκών και πλαισίων µπορούµε να λάβουµε
υπόψη µόνο τις καµπτικές παραµορφώσεις κατά τον υπολογισµό των
µετακινήσεων αλλά και στην διατύπωση των εξισώσεων
συµβιβαστότητας των µετακινήσεων, αγνοώντας τις αξονικές και
διατµητικές παραµορφώσεις
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Αξονικές παραµορφώσεις


τα µέλη των δικτυωµάτων καταπονούνται µόνο από αξονικές
δυνάµεις Ν, οι οποίες αντιστοιχούν σε οµοιόµορφες ορθές τάσεις:
B οµοιόµορφες ορθές τάσεις



Νόµος του Hooke
B(συσχετίζει ορθές τάσεις και παραµορφώσεις)
(Ε: µέτρο ελαστικότητας/modulus of elasticity)



επιµήκυνση ∆L µίας ράβδου


µήκους, L



διατοµής, Α
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Καµπτικές παραµορφώσεις




ο άξονας της δοκού παραµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο που τοπικά
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αποτελείται από τµήµατα κυκλικών
τόξων µε συγκεκριµένη ακτίνα καµπυλότητας.

Χρήση ∆ΚΡ για τον προσδιορισµό της καµπυλότητας




π.χ. στο πιο πάνω παράδειγµα, η θετική ροπή προκαλεί καµπτικές
παραµορφώσεις µε εφελκυσµό στις κάτω ίνες και θλίψη στις πάνω ίνες

οι παραµορφώσεις κάθετα στον άξονα της δοκού παριστάνονται
ιδιαίτερα επαυξηµένες ώστε να είναι πιο ευδιάκριτες

B είναι απαραίτητο να µπορούν να υπολογιστούν οι βυθίσεις και
κλίσεις κατά µήκος του ουδέτερου άξονα, δηλαδή να προσδιοριστεί η
ελαστική καµπύλη, ή ελαστική γραµµή, µιας παραµορφωµένης
δοκού.
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Καµπτικές παραµορφώσεις (συν.)
απειροστό τµήµα της δοκού µήκους dx






µόνο η ίνα στον ουδέτερο άξονα δεν
παραµορφώνεται
οι ίνες κάτω και πάνω από την ίνα αυτή
θλίβονται και εφελκύονται αντίστοιχα µε
την καµπτική ροπή



ουδέτερο επίπεδο - ουδέτερος άξονας της δοκού



Αρχή του Bernoulli:
κατά την καµπτική παραµόρφωση µίας δοκού, επίπεδα τα οποία είναι
κάθετα στον άξονα της δοκού πριν από την παραµόρφωση της δοκού,
θεωρούνται ότι παραµένουν µετά την παραµόρφωση επίπεδα και
κάθετα στον παραµορφωµένο ουδέτερο άξονα της δοκού
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Καµπτικές παραµορφώσεις (συν.)



καµπυλότητα: η αλλαγή της κλίσης της
ελαστικής καµπύλης της δοκού λόγω
των καµπτικών παραµορφώσεων



µήκος του τόξου παραµορφωµένης ίνας
σε απόσταση yl από τον ουδέτερο άξονα:



παραµόρφωση σε απόσταση yl:

καµπυλότητα:
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Καµπτικές παραµορφώσεις (συν.)



αν το υλικό έχει γραµµική-ελαστική συµπεριφορά



καµπτική ροπή µιας παραµορφωµένης δοκού
βάσει του ολοκληρώµατος των ορθών τάσεων
επί την απόσταση από τον ουδέτερο άξονα
στην επιφάνεια της διατοµής:



ροπή αδράνειας:
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Καµπτικές παραµορφώσεις (συν.)

ορθές τάσεις:
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Μέθοδοι υπολογισµού µετακινήσεων




γεωµετρικές µέθοδοι:


χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό µετατοπίσεων (βυθίσεων) και
στροφών (κλίσεων) συγκεκριµένων σηµείων στα µέλη ενός φορέα
λόγω καµπτικών παραµορφώσεων παραλείποντας τη συνεισφορά των
τεµνουσών και αξονικών δυνάµεων στις παραµορφώσεις.



βασίζονται στις προηγούµενες διαφορικές εξισώσεις (∆Ε)

ενεργειακές µέθοδοι:




βασίζονται στο ισοζύγιο της εσωτερικής ελαστικής ενέργειας (ή
εσωτερικού έργου) και του εξωτερικού έργου (πραγµατικό ή δυνατό)


εξωτερικό έργο: το έργο που παράγεται από τα εξωτερικά φορτία κατά τη
µετακίνηση τους λόγω παραµορφώσεων του φορέα



εσωτερικό έργο ή αλλιώς ελαστική ενέργεια: η ενέργεια, ή το εσωτερικό
έργο, η οποία αποθηκεύεται στο υλικό λόγω τάσεων και παραµορφώσεων.

πρακτικά πολύ πιο συστηµατικές και χρήσιµες από τις γεωµετρικές
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