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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με την εργασία αυτή επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε η αναλυτική επιβεβαίωση της 
ακρίβειας των παραµέτρων µε τις οποίες το Παράρτηµα Ε του Ευρωκώδικα 3 
εξετάζει και αντιµετωπίζει το φαινόµενο λυγισµού απλών πλαισίων. Αυτό έγινε µε 
εξαγωγή τύπων και διαγραµµάτων που χρησιµοποιεί ο Ευρωκώδικας 3 µε αναλυτικές 
µεθόδους, και επιβεβαίωση των αριθµητικών αποτελεσµάτων µε ένα πρόγραµµα 
πεπερασµένων στοιχείων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται µια αναφορά στο φαινόµενο του λυγισµού 
γενικότερα, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τις αρχές που διέπουν αυτό το 
φαινόµενο που εξετάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο διατυπώνονται οι βασικές εξισώσεις λυγισµού ευθύγραµµων 
θλιβόµενων ράβδων καθώς και οι µέθοδοι επίλυσης προβληµάτων λυγισµού που 
προκύπτουν από αυτές. Ο προσδιορισµός της παραπάνω συµπεριφοράς γίνεται µε τη 
βοήθεια της γραµµικής θεωρίας ελαστικής ευστάθειας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η µέθοδος επίλυσης προβληµάτων λυγισµού µε τη 
µέθοδο της ορίζουσας ευστάθειας ενώ το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη µέθοδο 
γωνιών στροφής η οποία είναι και η κύρια µέθοδος ανάλυσης που χρησιµοποιείται σε 
αυτή την εργασία. 

Το πέµπτο κεφάλαιο ασχολείται µε το Παράρτηµα Ε του Ευρωκώδικα 3 και 
συγκρίνει τους τύπους και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από αυτούς µε 
αντίστοιχα που προκύπτουν από τη µέθοδο γωνιών στροφής και από το πρόγραµµα 
επίλυσης φορέων µε πεπερασµένα στοιχεία MSC-Nastran. 

Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζουµε έξι παραδείγµατα πλαισίων µε οριζόντιο ζύγωµα και 
συγκεντρωµένα θλιπτικά φορτία στους στύλους και υπολογίζουµε, για κάθε ένα από 
αυτά, τα κρίσιµα µήκη λυγισµού µε τις µεθόδους που έχουµε αναλύσει στα 
προηγούµενα κεφάλαια. 

Τέλος στο παράρτηµα παραθέτουµε τον αναλυτικό προγραµµατισµό της διαδικασίας 
που ακολουθήθηκε, κάνοντας χρήση του προγράµµατος Mathematica 3.0, και όλες 
τις απαραίτητες επεξηγήσεις για την κατανόησή του. 


