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Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι ο υπολογισμός των φορτίων διατομής, η ανάλυση τάσεων και 

παραμορφώσεων και ο υπολογισμός της οριακής κατάστασης ενός πλαισίου συγκεκριμένης, πα-
ραμετρικής μορφολογίας. Το υλικό του πλαισίου είναι τέλεια ελαστοπλαστικό ενώ η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα για τον υπολογισμό των υπερστατικών μεγεθών του είναι η 
μέθοδος Castigliano. Τέλος σημειώνεται, πως για τον υπολογισμό του φορτίου και του μηχανισμού 
κατάρρευσης, ακολουθείται μια μέθοδος διαδοχικών ελαστικών επιλύσεων των φορέων που προ-
κύπτουν έπειτα από τη δημιουργία επάλληλων πλαστικών αρθρώσεων.

Περιγραφή
Ως δεδομένα του προγράμματος ζητούνται από το χρήστη τα παρακάτω στοιχεία.

• Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κατασκευής όπως, ύψος και μήκος πλαισίου, γωνία του ζυγώ-
ματος.

• Υλικό κατασκευής (μέτρο ελαστικότητας, τάση διαρροής)
Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να εισαχθούν είτε μέσω του αριθμού ειδικού μητρώου του 

φοιτητή (ΑΕΜ) και η αναπαραγωγή να γίνει από το πρόγραμμα, είτε να δοθούν απευθείας από τον 
χρηστή (manually). Σημειώνεται δε ότι με την γενική εισαγωγή (manually), το πρόγραμμα έχει πε-
ρισσότερες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μπορεί να θεωρήσει διαφορετική τάση διαρροής 
για κάθε «κρίσιμο» σημείο της κατασκευής.

Αποτελέσματα
Ως αποτέλεσμα του προγράμματος δίνονται τα επόμενα στοιχεία:

• Υπολογισμός φορτίων της πρώτης διαρροής και των επιμέρους καταρρεύσεων διατομών έως 
τη δημιουργία μηχανισμού.

• Σχεδίαση διαγραμμάτων εντατικών μεγεθών για κάθε επιμέρους επίπεδο φόρτισης.
• Σχεδίαση διαγραμμάτων κατανομής τάσεων σε συγκεκριμένη θέση του φορέα (δυνατότητα 

που ενεργοποιείται μόνο όταν η εισαγωγή δεδομένων γίνεται μέσω ΑΕΜ).
• Υπολογισμός μετατοπίσεων συγκεκριμένου σημείου του φορέα.

jCastigliano Ανάλυση πλαισίου από ελαστοπλαστικό υλικό
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Το πρόγραμμα είναι σε κώδικα java web start και open source.
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