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Anotacija
Straipsnyje analizuojama ir komentuojama autoriaus sukurto skaičiavimo metodo ir formulių esmė, jų panaudojimo galimybės. Apibūdinami
su metodo kūrimu susiję autoriaus pagrindiniai mokslinio tyrimo rezultatai. Metodas skirtas įvairių konstrukcinių elementų, kuriuos veikia
lenkimo momentai ir ašinės jėgos, įtempių-deformacijų būvio parametrams apskaičiuoti statmenuose elementų ašiai pjūviuose. Formulės
tinka parametrams skaičiuoti elementų be plyšių pjūviuose, elementų su plyšiais tempiamoje zonoje pjūviuose ties plyšiu arba tarp plyšių.
Galima analizuoti įtempių-deformacijų būklę pjūviuose ties pradiniais dalinai užsiveriančiais plyšiais. Elementai gali būti sluoksniuoti,
įvairiai armuoti, jų medžiaga ir skerspjūvio forma gali būti labai įvairi. Galima panaudoti ne tik autoriaus sukurtas kreivines, bet ir trikampes,
stačiakampes ir kitokių formų įtempių diagramas arba jų derinius. Tai vieningas universalus metodas ir formulės įvairiems uždaviniams
spęsti ir tamprioje, ir tamprioje plastiškoje stadijoje, kai elementai be plyšių ir kai su plyšiais. Tos pačios formulės tinką bet kokiam
apkrovimo intensyvumui iki pat elemento suirimo. Apskaičiuojamos ne sąlyginės, ne suminės, bet realios kiekvieno atskiro parametro
reikšmės. Bet kurioje apkrovimo stadijoje galima apskaičiuoti įrąžų (lenkimo momentų, jėgų), deformacijų, įtempių, gniuždomos, tempiamos
zonų ir plyšio aukščio bei kitų parametrų realias reikšmes. Bendrosios metodo formulės pakankamai universalios todėl ir gana sudėtingos.
Bet kai reikia spręsti konkretų uždavinį, išbraukiami nereikalingi formulių nariai, gaunamos paprastesnės arba net labai paprastos formulės.
Atskirais atvejais taip iš autoriaus paruoštų universalių formulių galima gauti šiuo metu naudojamas paprastas tamprių medžiagų atsparumo
formules.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: skaičiavimo metodas, sijiniai elementai, statmenieji pjūviai, deformacijos, įtempiai, įtempių-deformacijų būvis,
plyšio aukštis, betonas, gelžbetonis, elementų medžiaga, armavimas.

Abstract
The paper analyses the essence of the calculation method and formulae that have been devised by the author, including the possibilities for
the employment of the method and the formulae; and comments on them. The paper provides a description of the key results of the author’s
scientific research linked to the development of the method. The method that is being presented is designed for the calculation of stress-strain
state parameters at normal sections of various structural members subjected to the impact of bending moments and axial forces. The formulae
are applicable: for crackles members – to the calculation of the aforesaid parameters at the cross-sections; for structural members with cracks
– to the calculation of the aforesaid parameters in the tensile zone at the place where the crack is located or between the cracks. They are also
applicable to the analysis of the stress-strain state of the cross-sections at the initial cracks that are closing in-part. The method is applicable
where members are layered, reinforced in various ways, where members are made of various materials and where they have various shapes
of cross-sections. It is possible to use not just the curvilinear stress diagrams developed by the author, but also triangular, rectangular or
otherwise-shaped stress diagrams or their combinations. It is a uniform and universal method (and formulae) applicable to solving various
problems in an elastic/resilient stage, also an elastic/resilient-plastic stage, both where the members have no cracks and where they have
cracks. The same formulae are applicable to any intensity of the loading till the moment the member breaks. The values that are calculated
for each individual parameter are not relative, not summary but real. At any loading stage, it is possible to calculate the real values of such
parameters as the bending moments, forces, strains, stresses, compression and tension zones and crack height, etc. The general formulae of
the method are rather universal and therefore rather complex. However, in cases where some specific problem has to be solved, the
unnecessary members of the formulae are deleted and simpler or even very simple formulae are arrived at. In separate cases, in this way,
from the universal formulae prepared by the author it is possible to get the simple elastic materials resistance formulae that are used at
present.
KEY WORDS: calculation method, beam type members, cross-sections, normal sections, strains, stresses, stress-strain state, crack height,
concrete, reinforced concrete, material of structural members, reinforcement.

Įvadas
Kuriant ir tyrinėjant konstrukcijas, svarbu kuo tiksliau apskaičiuoti įvairių konstrukcinių elementų įtempiųdeformacijų būvio parametrų reikšmes įvairiose apkrovimo stadijose. Kuriami vis tobulesni skaičiavimo metodai
[1–4], ieškoma būdų tikslinti konstrukcijų skaičiavimą [5–7]. Tokius klausimus jau daug metų nagrinėja ir šio
straipsnio autorius. Jo tyrimų rezultatas – sukurtas originalus skaičiavimo metodas. Žemiau trumpai apžvelgiami
su metodo kūrimu susiję svarbiausi straipsnio autoriaus atlikti mokslinio tyrimo darbai, analizuojama ir
komentuojama jų pagrindu sukurto skaičiavimo metodo esmė bei panaudojimo galimybės.
Autoriaus mokslinių interesų sritis – lenkimo momentų ir (arba) ašinių jėgų veikiamų sijų, kolonų ir įvairių
strypų deformacijų-įtempių būvio tyrimas elementų ašiai statmenuose pjūviuose, betarpiškai atsižvelgiant į
tikrąsias medžiagų savybes.
Pagrindiniai autoriaus darbo rezultatai:
1. Paruoštas matematinis modelis (metodika ir formulės) kreivinėms įtempių  ir deformacijų  tarpusavio
priklausomybėms aprašyti lengvai integruojamais polinomais (daugialaipsniais daugianariais) [9–11];
2. Paruoštas metodas lenkimo momentų ir ašinių jėgų veikiamų konstrukcinių elementų be ir su plyšiais
tempiamoje zonoje įtempių-deformacijų būvio parametrams statmenuose pjūviuose ties plyšiu ir tarp plyšių
apskaičiuoti bet kurioje apkrovimo stadijoje. Yra metodo du matematinio modelio variantai ir tris formulių
variantai (pirmo modelio vienas formulių variantas ir antro modelio du formulių variantai);
3. Išbandyta daug gelžbetoninių ir betoninių sijų [8]. Atlikta daug teorinių tyrinėjimų bei bandymo rezultatų
teorinės analizė darbų [9–31]. Metodo tinkamumas patikrintas ir patvirtintas.
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1. Pagrindinių tyrimo rezultatų charakteristika
1.1. Matematinis modelis kreivinėms įtempių  ir deformacijų  tarpusavio priklausomybėms aprašyti
lengvai integruojamais polinomais
Yra paruošti tokie formulių variantai:
a) kai reikia aprašyti    priklausomybės ne tik „kylančią“, bet ir „krentančią“ dalis; galimi du
variantai: priklausomybė aprašoma arba 5-to laipsnio lygtimi (jos grafikas parodytas 1 pav., a), arba 4-to laipsnio
lygtimi (jos grafikas parodytas 1 pav., b). Pirmoji lygtis yra sudėtingesnė, bet universalesnė ir tikslesnė [9]. Jai ir
tenka pirmenybė. EN 1992-1-1:2004 [32] ir STR 2.05.05.2005 [33] reglamentuose duodama įvairaus stiprio
gniuždomo betono apskaičiavimo formulė. Jos grafikas parodytas 1 pav., c. Šios reglamentų formulės pakeitimo
lengvai integruojama 5-to laipsnio lygtimi rezultatas parodytas 2 pav., a;
b) kai reikia tiksliai aprašyti tik „kylančią“ priklausomybės    dalį; ji aprašoma gana paprasta 3-to
laipsnio lygtimi [10]. Jos grafikas panašus į 1 pav., b parodytą grafiką, tik be  cu1   cu1 koordinatės. Šitas
variantas yra pats paprasčiausias, dažnai – priimtiniausias. Nors specialiai ir nereguliuojama „krentanti“ grafiko
dalis, bet tam tikra pradinė jos dalis dažnai pakankamai neblogai tenkina praktinius pageidavimus.
Reglamentuose pateiktos formulės pakeitimo lengvai integruojama 3-to laipsnio lygtimi rezultatas parodytas
2 pav., b;
c) kai reikia aprašyti tik krentančią priklausomybės    dalį [11];
Sunkiai integruojamos lygties pakeitimo lengvai integruojamu daugianariu bendra metodika aprašyta [9]
straipsnyje.
a)

b)

c)

1 pav. Betono deformacijų-įtempių tarpusavio priklausomybės grafikų kokybinė išraiška:
a ir b – atitinkamai pagal Ip. Židonio siūlomus 5-čio ir 4-to laipsnio daugianarius,
c – pagal EN 1992-1-1:2004 ir STR 2.05.05:2005 formulę

1.2. Metodas įtempių-deformacijų būvio parametrams statmenuose pjūviuose apskaičiuoti
Atkreipiame dėmesį į tai, kad toliau pateikiami ne tyrimo rezultatai, bet metodika ir formulės, t.y. priemonė,
įrankis, matematinis modelis tyrimams atlikti.
Metode nagrinėjamas atvejis, kai visos įrąžos (lenkimo momentai M ir ašinės jėgos N ) veikia elementų
skerspjūvio simetrijos plokštumoje.
Panaudojamos dvi iš trijų techninių disciplinų studentams gerai žinomų plokštumoje veikiančių statinės
pusiausvyros lygčių: jėgų projekcijų (1) ir lenkimo momentų (2). Metodas yra lyg ir tamprių medžiagų
disciplinos kurse dėstomos metodikos papildymas, formulių panaudojimo galimybių išplėtimas atvejams, kai
medžiagos yra ne būtinai tamprios; jos gali būti ir tamprios plastiškos, t.y. tamprių medžiagų formulės yra
autoriaus siūlomų formulių atskiras atvejis (toliau pateikiama pavyzdžių). Todėl metodas nesunkiai suprantamas.
Jį gali panaudoti ne tik mokslininkai, inžinieriai, bet ir studentai.
Yra du metodo matematinio modelio variantai (1 – nuoseklaus artėjimo ir 2 – tiesioginio skaičiavimo) ir trys
metodo formulių variantai (1 – nuoseklaus artėjimo formulės; 2 – tiesioginio skaičiavimo universalesnės
formulės, kai panaudojamos 5-to laipsnio    lygtis, ir 3 – tiesioginio skaičiavimo paprastesnės formulės, kai
panaudojamos 3-to laipsnio    lygtis; t.y. antrame matematinio modelio variante yra du formulių variantai).
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a)

b)

2 pav. Įtempių  c santykinių reikšmių    c / f cm grafikai:
––––  ZI   c / f cm , kai  c apskaičiuoti atitinkamai pagal 5-to laipsnio formules (kairėje, a)
ir 3-čio laipsnio formules (dešinėje, b)
------  STR   c / f cm , kai  c apskaičiuoti pagal EN 1992-1-1:2004 ir STR formules (1 pav.,c);

Trumpiau metodo (formulių) variantus vadinsime taip:
1-as metodo (formulių) variantas –iteracinis (nuoseklaus artėjimo) metodo variantas – tai pats
universaliausias variantas.    lygties laipsnis neribojamas, gali būti bet koks. Skerspjūvis gali būti sudarytas
iš bet kokio skaičiaus stačiakampės ir kitokios formos elementų, gali būti bet kiek A fi ir Asi plotelių arba visas
skerspjūvis gali būti skirstomas į bet kokį stačiakampių ir kitokios formos plotelių skaičių (3 pav.,a). Šiam
metodui būdingos ir visos kitos aukščiau išvardytos galimybės. Tenka spręsti 2-tro arba (ir) 3-čio laipsnio
statinės pusiausvyros lygtis. Tinka bet kokio skerspjūvio sijoms, kolonoms, strypiniams elementams (žr. 3 pav.,
a ir b) skaičiuoti [12];
2-as metodo (formulių) variantas – tiesioginio (be kartojimo ciklų) skaičiavimo metodo universalesnis
variantas (jį galima vadinti 5-to laipsnio variantu). Šiuo atveju medžiagų    priklausomybės aprašomos 5-to
laipsnio lygtimis. Jos tiksliai aprašo ir „kylančią“ ir „krentančią“ grafiko dalį. Dažniausia tenka spręsti 6-to ir
(arba) 7-to laipsnio lygtis. Metodas tinka elementams su lentynomis gniuždomoje ir tempiamoje zonose arba be
jų (žr. 3 pav., b) skaičiuoti [13]. Praktinio naudojimo formulės paruoštos atvejui, kai neutralioji ašis yra
briaunoje. Bet jas galima pritaikyti ir atvejams, kai neutralioji ašis yra lentynoje, o briauna tempiamoje arba
gniuždomoje zonoje. Į plotelius negalima skirstyti tos skerspjūvio dalies prie neutraliosios ašies, kurioje iš
anksto nežinomas deformacijų ženklas (plotelis yra gniuždomas ar tempiamas), nes tuomet tektų skaičiavimus
kartoti. Galima spręsti daug uždavinių, nes inžineriniuose skaičiavimuose elementų faktiškas skerspjūvis labai
dažnai pakeičiamas ekvivalentišku stačiakampiu, tėjiniu arba dvitėjiniu skerspjūviu. Šį metodo variantą
rekomenduojama naudoti tuomet, kai reikia skaičiavimuose tiksliai įvertinti ne tik „kylančią“, bet ir „krentančią“
   priklausomybės dalį;
3-as metodo (formulių) variantas – tiesioginio (be kartojimo ciklų) skaičiavimo metodo paprastesnis
variantas (jį galima vadinti 3-čio laipsnio variantu), nes čia medžiagų    priklausomybės aprašomos 3-čio
laipsnio lygtimis. Jos tiksliai aprašo „kylančią“    priklausomybės dalį. Ji dažnai pakankamai tiksliai aprašo
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ir „krentančios“ dalies pradžią. „Krentančios“ dalies panaudojimo tikslumą reikia pasitikrinti. Tenka spręsti 4-to
ir (arba) 5-to laipsnio lygtis. Kaip ir antras variantas, šis 3-čias variantas tinka elementams su lentynomis
gniuždomoje ir tempiamoje zonose arba be jų (žr. 3 pav., b) skaičiuoti.
Nors 5-to ir 3-čio laipsnio varianto formulių sudarymo metodika ta pati, bet formulės skirtingos – 3-čio
laipsnio varianto formulės yra paprastesnės. Moksliniams tyrimams labiau tinka 5-to laipsnio formulės,
praktiniams skaičiavimams – 3-čio laipsnio formulės.
Kai laikoma (pavyzdžiui, skaičiuojant gelžbetoninių elementų stiprumą), kad abiejų (tempiamos ir
gniuždomos) zonų būklė yra ribinė, lygčių laipsnis vienetu mažėja.
a)

b)

3 pav. Sijinio elemento skerspjūviai ir skaičiavimuose imamos įtempių-deformacijų diagramos:
a – dažniausia skaičiuojama nuoseklaus artėjimo (iteracijų) metodu;
b – galima skaičiuoti ne tik iteracijų, bet ir tiesioginiu (be kartojimo) metodu

Elemento arba atskirų jo dalių medžiaga gali būti bet kokia: gelžbetonis, betonas, metalas, medis, plastmasė
ir t.t. Reikia turėti tos medžiagos    priklausomybes, aprašytas autoriaus naudojamu būdu.
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Iš anksto reikia žinoti elemento medžiagos bet kurio vieno sluoksnio   deformaciją (3 pav.). Dažnai ši
deformacija yra žinoma, pavyzdžiui, kai skaičiuojamas plyšimo momentas arba elemento stiprumas. Kartais ją
reikia pasirinkti. Atstumas a nuo w  w ašies iki šio sluoksnio (kurio yra pasirinkta   deformacija)   
ašies gali būti bet koks laisvai pasirinktas. Lenkimo momentų statinės pusiausvyros lygtis yra parašyta atvejui,
kai momentai imami apie bet kurią laisvai pasirinktą a  a ašį, lygiagrečią neutraliajai ašiai (3 pav.). Galimybė
pasirinkti kiekvienam atvejui tinkamiausias   , a ir a a reikšmes leidžia, sprendžiant konkretų uždavinį, turėti
paprastesnį skaičiavimo formulės variantą, supaprastinti kiekvienam konkrečiam skaičiavimo atvejui
naudojamas lygtis ir išplečia skaičiavimo formulių panaudojimo galimybę.
Lygtys labai universalios. Galima apskaičiuoti įtempimų-deformacijų būvio parametrus sijinių elementų be
plyšių ir su plyšiais statmenuose pjūviuose ties plyšiu ir tarp plyšių bet kurioje apkrovimo stadijoje. Parametrus
galima apskaičiuoti ir pjūviuose ties užsiveriančiais hcr ,0 pradinio aukščio plyšiais (3 pav., a). Galima apkaičioti
įrąžų (lenkimo momento M arba ašinės N jėgos) dydį, realias (tikrąsias, ne sąlygines) gniuždomos ir
tempiamos zonų bei plyšio aukščio (gylio) reikšmes, bet kurių elemento medžiagos sluoksnių realias
deformacijų ir įtempių reikšmes. Pažymėtina, kad apskaičiuojamos ne suminės, ne integruotos, bet kiekvieno
atskiro parametro reikšmės. Tai leidžia detaliau išanalizuoti mokslinių tyrimų rezultatus, geriau suprasti
kiekvieno atskiro faktoriaus reikšmę, „svorį“.
Galima įvertinti tempiamos arba gniuždomos zonų deformacijų, arba sluoksniuotų elementų atskyrų
sluoksnių žinomą arba pasirenkamą, arba analizuojamą nukrypimą nuo plokščiųjų pjūvių hipotezės (Bernoulli's
principle), t.y. laikyti, kad deformuojant elementą pjūvis nelieka plokščias, bet yra sudarytas iš kelių plokštumų
arba kitokių paviršių. Pavyzdžiui, kai to reikia, galima priimti plokštumos lūžį neutraliosios ašies vietoje, t.y.
parinkti atskirą deformacijų plokštumą elemento tempiamai ir gniuždomai zonai. Sluoksniuotiems elementams
galima imti skirtingas deformacijų plokštumas arba net deformacijų kreivus paviršius. Yra galimybė tyrinėti ir
įvertinti sluoksnių pasislinkimą vienas kito atžvilgiu. Galima įvertinti armatūros pasislinkimą („praslydimą“)
betone, t.y. nevienodą armatūros ir betono deformaciją.
Galima apskaičiuoti sijinio elemento stiprumą arba armavimą laikant, kad tuo pat metu ir gniuždomame
betone, ir tempiamoje armatūroje yra ribinės deformacijos, t.y. irimo stadijoje tempiamos armatūros jėga nekinta
( N st  f y Ast  const ) . Tai būdinga elementams, negausiai armuotiems minkšta armatūra. Būtent tokia sąlyga
reglamentuose apribojamas elementų stiprumas. Kai priimama tokia sąlyga, tuomet statinės pusiausvyros lygčių
laipsnis vienetu mažėja.
Galima panaudoti analitiškai aprašytus tikruosius (nesupaprastintus) armatūros    grafikus, t.y. grafikus,
kuriuose gali būti proporcingumo, takumo ir stiprėjimo zonos [14–16]. Tokiu būdu galima įvertinti minkštos
armatūros stiprėjimą po takumo stadijos. Tai turi prasmę, kai norima žinoti realią stiprumo atsargą tuo atveju, kai
elementas suyra armatūrai esant ne tamprioje, ne takumo fazėje, bet vėliau, esant stiprėjimo fazėje. Bandomasis
skaičiavimas parodė, kad armatūros stiprėjimo stadijos įtempių įvertinimas gali parodyti reikšmingą stiprumo
atsargą. Kai armatūros takumo metu sijos gniuždoma zona daug stipresnė už tempiamą zoną, pasibaigus takumo
fazei dar gali likti net 35% stiprumo atsarga, t.y. faktiškas stiprumas gali būti net 35% didesnis už sijos stiprumą,
apskaičiuotą armatūros takumo fazės metu, t.y. kai skaičiavime imama armatūros jėga N st  f y Ast  const .
Yra galimybė įvertinti tai, kad gelžbetoniniuose elementuose armatūra (arba bet koks kitas elementas) gali
būti neįtempta(s) ir (arba) iš anksto įtempta(s) bet kurioje elemento vietoje (bet kuriame aukštyje). Gali būti
mišrus armavimas. Įtempti elementai gali būti ne tik gelžbetoniniuose elementuose, bet ir mediniuose bei
elementuose iš kitokių medžiagų.
Mūsų pateikiamoje metodikoje konstrukcinio elemento skerspjūvis yra simetriškas vertikalios plokštumos
atžvilgiu. Pagrindinė skerspjūvio dalis, kurios aukštyje norima turėti kreivinį įtempių pasiskirstymą, yra sudaryta
iš stačiakampės formos plotelių arba skaidoma į stačiakampės formos plotelius (3pav.,a), t.y. kreivinį įtempių
kitimą elemento sluoksnio aukštyje galima įvertinti tik tuo atveju, kai sluoksnio skerspjūvio forma yra
stačiakampė.
Elementai gali turėti sustiprinimų ir (arba) susilpninimų, kurių bet kokios formos skerspjūvio plotas yra A fi
dydžio. Juose veikianti įtempių atstojamoji jėga N fi lygi įtempių  fi laisvai pasirenkamoje vietoje (dažniausia
ploto centre) sandaugai su A fi plotu, t.y. N fi   fi A fi . Šių  fi įtempių kitimas aprašomas autoriaus paruoštais
polinomais. Polinomų laipsnis turi būti toks, koks yra numatytas pasirenkame formulių variante (žr. žemiau).
Yra galimybė įvertinti ir bet kokios formos tokius Asi plotelius, kuriuose įtempiai kinta pagal tiesinę   E
priklausomybę, t.y. E  const (tamprumo koeficientas   1 ). Čia Asi ploteliais žymimas ne būtinai armatūros
skerspjūvio plotas. Tai gali būti bet kokios medžiagos ploteliai, kurių   E priklausomybė yra tiesinė.
Pavyzdžiui, jeigu skaičiuojama tokioje elemento apkrovimo (net ir irimo) stadijoje, kai armatūra ar kitas
elementas deformuojasi tampriai, tai armatūros jėga N si   si Asi   si E si Asi ; čia  si  const . Metodo
formulėse tai numatyta. Galima apskaičiuoti stiprumą elemento, armuoto tokia armatūra, kuri elemento suirimo
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metu deformuojasi tampriai. Pavyzdžiui, tokį skaičiavimą galima būtų panaudoti ir [34] darbe aprašytu atveju.
Kai nereikia įvertinti kreivinio įtempių pasiskirstymo plotelių aukštyje, į plotelius galima skirstyti lentynas
arba net visą skerspjūvį. Šiuo atveju plotelių forma gali būti bet kokia. Skaičiavimo rezultatų tikslumas priklauso
nuo A fi plotelių aukščio. Jau yra paruoštas du tiesioginio skaičiavimo formulių variantai (žr. žemiau),
leidžiantys įvertinti ir kreivinį įtempių lentynose kitimą. Briaunos ir lentynų medžiaga gali būti skirtinga.
Skaičiavimams reikia turėti medžiagos įtempimų-deformacijų priklausomybę, išreikštą daugialaipsniu
polinomu   E  E (1  c1  c2 2  c3 3  c4 4  ...) ; čia     m , o  m yra deformacija, atitinkanti
didžiausią    m reikšmę, c i – koeficientai [9, 10]. Imant kintamas  m ir  m reikšmes, galima įvertinti
mastelio faktorių [17–20]. Jeigu apkrovos ilgalaikės, tai ir    priklausomybė nustatoma veikiant ilgalaikėms
apkrovoms.
Autoriaus metodikoje faktiškos, dažniausia kreivinės, įtempių  ir deformacijų  tarpusavio
priklausomybės, gaunamos iš medžiagų arba konstrukcinių elementų bandymo, gali būti betarpiškai
panaudojamos skaičiavimuose, nesuscheminant jų, t.y. nepakeičiant jų paprastesnėmis trikampėmis,
stačiakampėmis ar kitokiomis paprastesnėmis diagramomis, dažnai tolimomis nuo realiųjų diagramų. Tai leidžia
panaudoti tą pačią vieningą metodiką bet kuriam apkrovimo intervalui nuo apkrovimo pradžios iki elemento
suirimo ir gauti realias skaičiuojamų parametrų reikšmes. Tokį skaičiavimą galima būtų panaudoti [35] darbe
aprašytu atveju. Galima atsižvelgti net į „krentančią“    priklausomybės dalį, pavyzdžiui, tyrinėjant
nekarpytas sijas. Kai reikia palyginti skaičiavimo rezultatus, gaunamus imant įvairias įtempių diagramos formas
(kreivines, stačiakampes, trikampes ir pan.), pavyzdžiui, paruošiant paprastesnes praktiniam naudojimui skirtas
formules, metode galima imti ir nekreivines įtempių diagramas. Pavyzdžiui, taip galima apskaičiuoti pataisos
koeficientus, kuriuos reikia naudoti, kai realios įtempių diagramos keičiamos paprastesnėmis sąlyginėmis
diagramomis. Orientuojamasi į tai, kad kuo dažniau ir daugiau konstrukcinių elementų bandymus galima būtų
pakeisti medžiagų savybių bandymais, t.y. bandyti medžiagas, o konstrukcijas bandyti tik teorinių teiginių
patikrinimui, bet ne įvairiems eksperimentiniams koeficientams, skirtiems paklaidas dėl paprastesnių   
priklausomybių panaudojimo, kompensuoti. Formulių pagrindas yra teorinis, jų tikrinimas (kartais koregavimas)
– eksperimentinis, bet ne atvirkščiai, kai formulės ir jų koregavimo koeficientai gaunami iš konstrukcinių
elementų bandymo duomenų.
Siūlom metodo formulės teorinės. Jų pagrindą sudaro    funkcija, gaunama bandant medžiagų savybes,
tuo tarpu kai eksperimentinėms formulėms gauti bandomos konstrukcijos. Pastaruoju atveju formulių pagrindą
sudaro labai sąlyginės įtempių diagramos, dažniausia trikampės arba stačiakampės. Todėl apskaičiuojamos labai
sąlyginės parametrų reikšmės – jų koregavimui reikia koeficientų, kurių formulės dažnai būna sudėtingos ir vėl
gi gaunamos atliekant sudėtingus konstrukcijų bandymus. Tuo tarpu teoriniame metode reikia tik patikrinti arba
nustatyti koeficientų reikšmes nedaugelyje viso apkrovimo intervalo (nuo nulio iki elemento suirimo) vietų. Be
to, kadangi apskaičiuojamos realios įtempių-deformacijų būvio parametrų reikšmės, tai jos gali būti imamos
atvirkštiniam uždaviniui spręsti, pavyzdžiui, kuriant metodą, skirtą nustatyti statinių konstrukcijos būklę pagal
išmatuotus statmenųjų plyšių parametrus [21–25].
Pateikiamos labai bendros, gana universalios formulės. Sprendžiant konkretų uždavinį, pasirenkamos
parankiausios aa , a ir   dydžių reikšmės. Kai nereikia vertinti kai kurių faktorių, atitinkami formulių nariai
prilyginami nuliui (kartais vienetui). Pavyzdžiui, gali būti N  0 arba M  0 , ir (arba) įtempimo jėga P  0 , ir
(arba) A fi  0 , ir (arba) Asi  0 , ir (arba) nuo Bernoulli hipotezės nukrypimą įvertinantys koeficientai k  1 ,
lentynas įvertinantys koeficientai   0 arba   1 it t.t. ir panašiai. Tuomet formulės tampa paprastesnės.
Pavyzdžiui, jeigu skaičiuojami įtempių-deformacijų būklės parametrai vienpusiškai armuoto stačiakampio
skerspjūvio lenkiamo gelžbetoninio elemento statmename pjūvyje ties plyšiu tempiamoje zonoje (o jeigu
nevertinami dar ir betono tempiamos zonos įtempiai), formulės visai nesudėtingos (pavyzdį žr. žemiau).
STR 2.05.05.2005 reglamente lenkiamų gelžbetoninių elementų stiprumą skaičiuoti rekomenduojama imant
kreivinę įtempių diagramą (1pav.,a). Bet tam skirtų formulių nėra. Skaičiavimai grindžiami sąlyginėmis (net ir
stačiakampėmis) įtempių diagramomis. Šiuo atvejų labai tinka mūsų metodika ir formulės – skaičiavimas yra ir
tikslesnis, ir paprastesnis, ir aiškesnis. Čia nereikia naudoti gniuždomo betono stiprio mažinimo koeficiento,
priimamo dėl kreivinės diagramos pakeitimo stačiakampe. Tai tik vienas iš daugelio galimų praktiško mūsų
metodikos ir formulių panaudojimo variantų. Metodas ypatingai tinka moksliniams tyrimams vykdyti. Jis
naudingas atvejais, kai reikia žinoti įtempių realių diagramų pakeitimo paprastesnėmis sąlyginėmis diagramomis
įtaką gaunamų skaičiavimo rezultatų tikslumui ir daugelyje kitų atvejų. Pavyzdžiui, elemento ruožo su plyšiais
tempiamoje zonoje vidutinį kreivį galima prognozuoti pagal teoriškai apskaičiuotus kreivius pjūviuose ties
plyšiu ir tarp plyšių [8]. Šiuo atvejų nereikia turėti elemento tempiamos zonos su plyšiais vidutinių armatūros
deformacijų. Metodas tinka tyrinėti sluoksniuotas konstrukcijas [36], plyšių plotį [37, 38].
Formulės nesunkiai programuojamos skaičiavimui su kompiuteriais. Tiesioginio skaičiavimo metodų
formulės jau dabar paruoštos taip, kad jas galima užprogramuoti be papildomo algoritmo. Tikrinant formules
daug pavyzdžių apskaičiuota paprastu kalkuliatoriumi.
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2. Metodo formulės
Bendriausios jėgų projekcijų ir lenkimo momentų statinės pusiausvyros lygtys





 Pi Si / pi  N i 

k i ei bi i 2  i1 x w2  2k i ei bi i 2 d iu  i1aiu   k fi efi A fi fi  k si esi Asi Si 
 xw 
E  / k


 Pi Si / pi  N i
 k i ei bi i 2 d iu2  i1aiu2  k fi efi A fi fi a fiu  k si esi Asi Si a siu 
a  0
(1)
E  / k









k i ei bi i 2  i1    i 2   i1 x w3  k i ei bi i 2  i1 a a  2i 2 d iu  i1aiu   3 i 2 d iu   i1aiu x w2 





 



k i ei bi 2i 2 d iu  i1aiu a a  i 2 d iu2  i1aiu2  3  i 2 d iu2   i1aiu2 




 Pi Si / pi a a  a siu   N i a a  ei   M i  x w 
 k fi efi A fi fi a a  a fiu  k si esi Asi Si a a  a siu  

E  / k









 











3
 k i ei bi i 2 d iu2  i1aiu2 a a   i 2 d iu3   i1aiu
 k fi efi A fi fi a fiu a a  a fiu 

 k si esi Asi Si a siu a a  a siu  

 Pi Si / pi a a  a siu   N i a a  ei   M i
E  / k 

a  0

(2)

Pusiausvyros lygtyse yra keturios parametrų grupės.
Pirmųjų trijų grupių parametrų reikšmės priklauso nuo neutraliosios ašies padėties (nuo x w kitimo),
ketvirtosios – nepriklauso.
Pirmosios grupės parametrai įvertina netiesinį įtempių kitimą sijinio elemento skerspjūvio sluoksnių
aukštyje. Kitimas aprašomas  i   i Ei i  Ei i (1  c1ii  c2i22i  c3i33i  c4i44i  ...) tipo daugialaipsniu
daugianariu [12, 9, 10]. Tamprumo koeficiento  i  1  c1ii  c2i22i  c3i33i  c4i44i  ... kitimas elemento
sluoksnių aukščio ribose yra kreivinis.
Antrosios grupės parametrai, panašiai kaip ir pirmos grupės parametrai, įvertina netisinį  fi įtempių kitimą
N fi   fi A fi jėgų veikimo A fi plotelių pasiriktuose taškuose. Tokį 

tamprumo

koeficiento

fi

kitimo netiesiškumą užtikrina kreivinis

 fi  1  c1 fi1 fi  c2 fi22 fi  c3 fi33 fi  c4 fi44 fi  ... kitimas pasirinktuose elemento

sluoksnių taškuose.
Trečiosios grupės parametrai įvertina tiesinį  si įtempių kitimą pasirinktame N si   si Asi jėgos veikimo
Asi plotelio taške. Kitimas aprašomas  si   si Esi si tipo vienanariu. Tamprumo koeficientas  si  const .
Ketvirtosios grupės parametrai nepriklauso nuo neutraliosios ašies padėties (nuo x w kitimo) – tai įtempimo
jėga P , ašinė jėga N , lenkimo momentas M .
Kai reikia apskaičiuoti sijinio elemento stiprumą arba armavimą laikant, kad tuo pat metu ir gniuždomame
betone, ir tempiamoje armatūroje yra ribinės deformacijos, pavyzdžiui, tempiama armatūra yra takumo fazėje ir
jėga nekinta, prie nekintančių parametrų grupės priskiriama ir N st  f yt Ast  const . Dažnai galima laikyti, kad ir
gniuždomos armatūros jėga N sc  f yc Asc  const . Tokiais atvejais vietoje N formulėse imama N  N sc  N st .
Kai norima atsižvelgti į N sc   sc Asc  const kitimą, šią jėgą reikia priskirti arka antrai gripai (kai šios
armatūros tamprumo koeficientas  sc  1 ), arba trečiai grupei (kai  sc  1 ).
Stačiakampio skerspjūvio elementams be plyšių (1) ir (2) formulėse d u  xtu  x w  h (čia xtu – tempiamos
zonos aukštis), o elementams su skaičiavimuose įvertinama stačiakampe tempiama zona virš plyšio
d u  xtu  x w  h (čia xtu  a  tu   tu x w – tempiamos zonos virš plyšio aukštis,  tu   0tu  0  const ).
Kai parametrų reikšmės skaičiuojamos pjūviuose ties plyšiu, (1) ir (2) formulėse vietoj d u rašoma a ,

i 2   nt dauginama iš  tu2  ir  i 2   mt dauginama iš  tu3  [14].

3. Universalių lygčių sandaros demonstravimo ir galimo paprastinimo pavyzdžiai
Lygtys ir jų pagrindu praktiniam naudojimui paruoštos formulės yra labai universalios. Jos tinka
įvairiausiems uždaviniams spręsti – ir labai sudėtingiems, ir labai paprastiems. Neturėtų gąsdinti pateikiama pati
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bendriausia tuo pačiu ir sudėtingiausia jų forma. Pavyzdžiui, kai lygtys naudojamos stačiakampio skerspjūvio
gelžbetoninės sijos su armatūra, sukoncentruota tik tempiamoje zonoje, stiprumui apskaičiuoti ir kai tempiamo
betono nepaisoma, nereikalingi lygčių nariai paprasčiausiai išbraukiami (t.y. prilyginami nuliui) arba lygūs
vienetui. Gaunamos visai nesudėtingos lygtys. Jeigu dar ir laikoma, kad sijos abiejų zonų (ir gniuždomos, ir
tempiamos) stiprumas yra ribinis (ribinis būvis), tai lygtys yra visai nesudėtingos, bet pakankamai universalios.
Žemiau parodyta, kaip tokios lygtys atrodo.
Pirmas pavyzdys. Stačiakampio skerspjūvio elemento stiprumo skaičiavimo formulių variantas, kai:
N st  f y As , N sc  f yc Asc , N i  N  N st  N sc . Jeigu N  N sc  0 , tai formulėse N i  N st . xc   x w ,
a a  e  es , a a  d  h  a , d  x w 2  z c ,  cm   cm Ecm  cm ,  e  Ei E  1 .  cm – tamprumo koeficientas,

atitinkantis  cm , t. y. didžiausią įtempių reikšmę Betonui Ei  E  Ec  1,1Ecm ,  cm  f c  1,1 c1 Ecm  c1 .
Primename, kad f c , f yc , x w ,   ,  c ir kiti gniuždomos zonos parametrai yra neigiami.

N i  N c   nc E  bx w 

1

 cm

 nc cm bx w

(3)

M  E  b nc a a   nc   mc x w x w  N i a a  ei  

1

 cm

 cm b nc aa   nc   mc x w x w  N i a a  ei 

(4)

Čia N i aa  ei  yra N ir N sc jėgų momentas N st jėgos atžvilgiu. Jeigu N  N sc  0 , tai ir N i a a  ei   0 .
Iš (3) ir (4) gaunama

xw 

N i

N i
 cm 
nc E  b nc  cm b


 
M  N i aa  1  mc
  nc


(5)



  mc
N i 
 
  N i aa  ei   N i aa  1 
  nc E  b 
  nc


  cm N i 


  N i aa  ei 
  nc  cm b 

Kai įtempių diagrama yra stačiakampė, tai  nc  1 2 ir  mc  1 4 . Tuomet iš (3–(6) gaunama
1
1
N i  N c  E w bx w 
 cm bx w
2
2 cm

(6)

(7)

E  b 
x 
 b
x 
a a  w  x w  N i aa  ei   cm aa  w  x w  N i a a  ei 
2 
2 
2 cm 
2 

(8)



N i 
N i 
M  N i aa 
  N i aa  ei   N i aa   cm 
  N i aa  ei 
E  b 
 cm b 



(9)

M

Kai įtempių diagrama yra trikampė, tai  nc  1 2 ir  mc  1 3 . Tuomet lieka ta pati (7) lygtis, o momentas
M

E  b 
 b
1 
1 
aa  xw  xw  N i aa  ei   cm aa  xw  xw  N i aa  ei 

2 
3 
2 cm 
3 



2 cm N i 
2 N i 
M  N i aa  

  N i aa  ei   N i aa 
  N i a a  ei 
3 E  b 
3  cm b 



(10)

(11)

Betonui E  1,1Ecm ,  cm  f c  1,1 c1 Ecm  c1 . Jeigu  cm   c1  0,5 ir     w   c1 , tai pagal (7)– (9)
formules skaičiavimo rezultatai sutampa su rezultatais, apskaičiuotais pagal EN 1992-1-1:2004 ir
STR 2.05.05.2005 reglamentuose duodama formule su stačiakampe sijos gniuždomos zonos įtempių diagrama.
Matome, kad iš sąlygiškai sudėtingų lygčių gaunamos įprastos nesudėtingos, bet universalesnės už šiuo metu
naudojamas gelžbetoninėms konstrukcijoms skaičiuoti lygtys. Vertinga tai, kad šitos lygtys yra bendrų atskyras
atvejis.
(3)–(11) lygtys panašios į tradicines lygtis, bet universalesnės. (3)–(6) lygtyse galima imti ne tik įvairias
gniuždomos zonos betono diagramas (stačiakampės diagramos koeficientai  nc  1 2 ir  mc  1 4 , trikampės –
 nc  1 2 ir  mc  1 3 ), bet galima kaitalioti ir  c koeficientą. (7)–(11) lygtyse galima keisti tik  w .
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Kai pasirenkama 3-čio laipsnio   

priklausomybė, tai betonui cc1  3 cm  2 , cc 2  1  2 cm ,

w
x


1 
1 
2
, nc   c1  c 2 , mc   c1  c 2 .
 w ,  c1  cc1 cw ,  c 2  cc 2 cw
 c1 xcm
2 3
4
3 4
5
Kreivinių diagramų koeficientai priklauso nuo betono  w   c,lim ribinės deformacijos pasirinktos reikšmės
ir yra lengvai apskaičiuojami. Pavyzdžiui, C 25 / 30 stiprio klasės betono, kai     w   c,lim   cm   c1 
 2,0694.‰ , tai  nc  0,3136 ir  mc  0,19454 , o kai     w   cu1  3,5‰ , – tai  nc  0,2078 ir
 mc  0,11702 .
 cm  f c 1,1Ecm  c1 ;  cw 

Antras pavyzdys. Stačiakampio skerspjūvio nearmuoto elemento be plyšių statinės pusiausvyros lygtys.
Jėgų projekcijų lygtis


N 
N
 x w  b nt h 2 
b nt   nc x w2   2b nt h 
a  0
E

E

 


(12)

Momentų lygtis apie bet kurią pasirinktą a  a ašį, lygiagrečią neutraliajai ašiai
b nt   nc    mt   mc x w3  b nt   nc a a  2 nt h  3 mt hx w2 


N a a  e   M 
N a a  e   M
2
3
 b 2 nt ha a   nt h 2  3 mt h 2 
a  0
 x w  b  nt h a a   mt h 
E

E 












(13)

Tampriai medžiagai, kai abiejų zonų (tempiamos ir gniuždomos zonų) įtempių diagramos yra trikampės, tai
 nt   nc  1 2 ir  mt   mc  1 3 . Tuomet iš jėgų projekcijų (12) lygties gaunama


N 
bh 2
N
 bh 
 xw 

a  0
E  
2
E 

xw  

(14)

bh 2 E   2 Na 
  xc
2bhE   N 

(15)

Kai dar ir N  0 , tai iš (15) atstumas nuo neutraliosios ašies iki gniuždomo krašto x w   h 2 , o
gniuždomos zonos aukštis xc   x w  h 2 .
Iš (13) momentų lygties, parašytos apie bet kurią pasirinktą a  a ašį, lygiagrečią neutraliajai ašiai, gaunama

 2a a  h h N a a  e  M 
3a a h 2  2h 3 N a a  e  M


a  0

 xw 
2
bE 
6
bE 



(16)

Kai N  0 ir x w   h 2 , tai iš (16) turime
M
 h3

bE 
6h  2a 

(17)

Ši (17) lenkimo momentų lygtis yra apie bet kokią a  a ašį. Kadangi N  0 ; tai momentas nebesusietas su
ašim ir ta bet kokia ašis gali būti ir neutralioji 0  0 ašis. Iš (17) lygties
M 

h3
E   W
62a  h 

(18)

Kai a  h , tai W  Wt 

h3
bh 2

, M  M t  Wt  t ;
62a  h 
6

kai a  0 , tai W  Wc 

h3
bh 2

, M  M c  Wc c .
62a  h 
6
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Primename, kad  c reikšmė yra neigiama. Kadangi ir atsparumu momentas Wc yra neigiamas, tai lenkimo
momentas M yra teigiamas.
Matome, kad iš (1) ir (2) lygčių gaunamos tradicinės tamprių medžiagų formulės, t.y. medžiagų atsparumo
formulės yra autoriaus paruoštų formulių atskyras atvejis.
Svarbiausias uždavinys – apskaičiuoti neutraliosios ašies padėtį. Tikrinimo uždaviniuose ji apskaičiuojama iš
jėgų projekcijų statinės pusiausvyros (1) lygties. Analogiškai tamprių medžiagų atsparumo kurse ji
apskaičiuojama iš plotų statinės pusiausvyros sąlygos. Lenkimo momentas apskaičiuojamas iš lenkimo momentų
(2) lygties. Projektavimo uždaviniuose – atvirkščiai. Autoriaus paruoštų (1) ir (2) formulių sudėtingumas
priklauso nuo sprendžiamo uždavinio sudėtingumo. Tos pačios formulės tinka įvairiausiems uždaviniams spręsti.
Sudėtingesniais atvejais pagal universalias (1) ir (2) formules skaičiuojama nuoseklaus artėjimo (iteracijų)
metodu [12]. Daugeliu atveju galima skaičiuoti ir pagal tiesioginio skaičiavimo formules [13, 39, 40] Autorius
jau yra paruošęs metodiką ir dar universalesnes bendras formules stačiakampio skerspjūvio elementams ir
elementams su lentynomis skaičiuoti be kartojimo t.y. tiesioginiu būdu, kuriose galima įvertinti kreivinį įtempių
kitimą lentynų aukštyje. Yra paruošti du formulių variantai – tai 3-čio ir 5-to laipsnio variantai. Vėluojama juos
pateikti dėl publikavimo problemų.

Išvada
Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad autoriaus paruoštos formulės yra analogiškos tamprių medžiagų formulėms,
bet žymiai universalesnės. Tai lyg ir tamprių medžiagų formulių išvystymas, išplėtimas. Tamprių medžiagų
formulės yra autoriaus paruoštų formulių atskyras atvejis. Jos tinka ne tik tamprių, bet ir tamprių plastiškų
medžiagų atvejų. Autoriaus metodu pagal jo paruoštas formules galima apskaičiuoti įtempių-deformacijų būvio
ne sąlygines, bet realias parametrų reikšmes lenkimo momentų ir ašinių jėgų veikiamų elementų statmenuose
pjūviuose bet kuriame apkrovimo etape iki elemento suirimo. Tai lenkiami, gniuždomi ir tempiami elementai:
sijos, kolonos, ašinių jėgų ir lenkimo momentų veikiami strypiniai elementai. Jie gali būti įvairių skerspjūvio
formų, sluoksniuoti, įvairiai armuoti, iš įvairių medžiagų, be plyšių, su plyšiais tempiamoje zonoje.
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APIE METODĄ ĮTEMPIŲ-DEFORMACIJŲ BŪVIO PARAMETRAMS
APSKAIČIUOTI LENKIMO MOMENTŲ IR AŠINIŲ JĖGŲ VEIKIAMŲ
KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ STATMENUOSE PJŪVIUOSE
I. Židonis
Reziumė
Jau daug metų šio straipsnio autorius nagrinėja įtempių-deformacijų būvio parametrų skaičiavimą
konstrukcinių elementų statmenuose pjūviuose. Jo tyrimų rezultatas – sukurtas originalus skaičiavimo metodas.
Straipsnyje trumpai apžvelgiami su metodo kūrimu susiję svarbiausi straipsnio autoriaus atlikti mokslinio tyrimo
darbai, analizuojama ir komentuojama jų pagrindu sukurto skaičiavimo metodo esmė bei panaudojimo
galimybės.
Pagrindiniai autoriaus darbo rezultatai:
1. Paruoštas matematinis modelis (metodika ir formulės) kreivinėms įtempių  ir deformacijų  tarpusavio
priklausomybėms aprašyti lengvai integruojamais polinomais (daugialaipsniais daugianariais) [9– 11];
Yra paruošti tokie formulių variantai:
a)    priklausomybės grafiko „kylančiai“ ir „krentančiai“ dalims tiksliai aprašyti; galimi du variantai:
priklausomybė aprašoma arba 5-to laipsnio lygtimi (jos grafikas parodytas 1 pav., a), arba 4-to laipsnio lygtimi
(jos grafikas parodytas 1 pav., b) [9, 11];
b)    priklausomybės grafiko tik „kylančiai“ šakai tiksliai aprašyti; ji aprašoma gana paprasta 3-to
laipsnio lygtimi [10, 11].
Paruošta sunkiai integruojamų lygčių pakeitimo lengvai integruojamais daugianariais metodika [8].
2. Paruoštas metodas lenkimo momentų ir ašinių jėgų veikiamų konstrukcinių elementų be ir su plyšiais
tempiamoje zonoje įtempių-deformacijų būvio parametrams statmenuose pjūviuose ties plyšiu ir tarp plyšių
apskaičiuoti bet kurioje apkrovimo stadijoje [12, 13];
3. Išbandyta daug gelžbetoninių ir betoninių sijų [8]. Siūlomu metodu apskaičiuotų teorinių rezultatų
palyginimas su eksperimentiniais duomenimis patvirtina metodo tinkamumą.[21–30].
Yra du metodo matematinio modelio variantai (1 – nuoseklaus artėjimo ir 2 – tiesioginio skaičiavimo) ir trys
metodo formulių variantai (matematinio modelio pirmo varianto vienas formulių variantas ir matematinio
modelio antro varianto du formulių variantai):
1 – nuoseklaus artėjimo universaliausio varianto formulės;    lygties laipsnis neribojamas; skerspjūvis
gali būti bet koks (3 pav., a) [12];
2 – tiesioginio skaičiavimo universalesnio varianto formulės; panaudojamos 5-to laipsnio    lygtys; jos
tiksliai aprašo ir „kylančią“, ir „krentančią“ grafiko dalis [13, 39 ir 40]. Formulės, leidžiančios matematiškai
visiškai tiksliai įvertinti kreivinį įtempių pasiskirstymą lentynose, jau paruoštos skelbti;
3 – tiesioginio skaičiavimo paprastesnio varianto formulės; panaudojamos 3-to laipsnio    lygtys; jos
tiksliai aprašo „kylančią“    priklausomybės dalį. Formulės, leidžiančios norimu tikslumu įvertinti kreivinį
įtempių pasiskirstymą lentynose, jau yra skelbimo stadijoje, o formulės, leidžiančios matematiškai visiškai
tiksliai įvertinti kreivinį įtempių pasiskirstymą lentynose, – paruoštos skelbti.
2-tro ir 3-čio varianto formulės skirtos elementams su lentynomis gniuždomoje ir tempiamoje zonose arba be
jų (žr. 3 pav., b) skaičiuoti.
Metodo trumpa charakteristika duota anotacijoje.
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ABOUT THE METHOD FOR THE CALCULATION OF STRESS-STRAIN
STATE PARAMETERS IN CROSS-SECTIONS OF STRUCTURAL
MEMBERS SUBJECTED TO THE IMPACT OF BENDING MOMENTS AND
AXIAL FORCES
I. Židonis
Summary
For many years the author of the present paper has been researching various issues of the calculation of
stress-strain state parameters at normal sections of structural members. The result of his research is an original
calculation method that has been developed by him. The present paper gives a brief overview of the most
important pieces of the research work carried out by the author related to the development of the method, it also
analyses and comments on the essence of the calculation method developed on their basis and the possibilities
for employment thereof.
Key results of the author's research work:
1. A mathematical model has been developed (method and formulae) for the description of the curvilinear
stress  and strain  functions by easy-to-integrate polynomials (multi-degree polynomials) [9–11];
following variants of the formulae have been developed:
a) in order to get an exact description of the “ascending” and the “descending” parts of the function
   there are two options that are possible to chose between: the function may be described either by a fifthdegree equation (its graph is shown in Fig. 1, a), or by a fourth-degree equation (its graph is shown in Fig. 1 b)
[9, 11];
b) in order to get an exact description only of the ascending part of the function    , it is described by a
rather simple third-degree equation [10, 11].
The author has also developed a method for the substitution of hard-to-integrate equations by easy-tointegrate polynomials [8].
2. A method has been developed for the calculation at any loading stage of stress-strain state parameters at
normal sections at the places of cracks or between the cracks in the tension zone of structural members impacted
by bending moments and axial forces [12, 13];
3. A vast amount of reinforced concrete and concrete beams have been tested [8]. The comparison of the
theoretical results calculated by employing the proposed method with the experimental data proved the validity
of the method [21–30].
There are two variants of the mathematical model of the method (No 1 – method of successive
approximations (iterative method) and No 2 – method of direct calculation) and three variants of formulae of the
method (one variant of formulae of model No 1 and two variants of formulae of model No 2):
1 formulae of the most universal variant of successive approximations; the degree of the equation    is
not limited; the cross-section may be of any kind (Fig.3, a) [12];
2 – formulae of a more universal variant of the direct calculation method; fifth-degree    equations are
employed; they provide an accurate description of the “ascending” and the “descending” parts of the graph [13,
39 ir 40];
3 – formulae of a simpler variant of direct calculation; third-degree    equations are employed; they
provide an accurate description of the ascending part of the    function.
Formulae of variants No 2 and No 3 are designed for the calculations of structural members with flanges in
the compression and in the tension zones or for the members that have no flanges (see Fig. 3, b).
A brief overview of the characteristics of the method is provided in the abstract.
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О МЕТОДЕ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПО НОРМАЛЬНЫМ
СЕЧЕНИЯМ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ И ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ
I. Židonis
Резюмэ
Уже много лет автор этой статьи исследует расчет параметров напряженно-деформированного
состояния по нормальным сечениям конструктивных элементов. Результат его исследований –
предложен оригинальный метод расчета этих параметров. В статье дан краткий обзор основных научноисследовательских работ автора статьи, имеющих отношение к предлагаемому методу, анализируется и
комментируется сущность метода, созданного на их основе, рассматриваются возможности применения
предлагаемого метода.
Основные результаты работы автора:
1. Разработана математическая модель (методика и формулы) описания криволинейных
взаимозависимостей между напряжениями  и деформациями  легко интегрируемыми полиномами
(многочленами n-й степени) [9– 11];
Подготовлены следующие варианты формул:
a) для точного описания «восходящей» и «нисходящей» ветвей графика зависимости    ;
возможны два варианта: зависимость выражается уравнением 5-ой степени (ее график показан на рис. 1,
а) или уравнением 4-ой степени (ее график показан на рис. 1, b) [9, 11];
b) для точного описания только «восходящей» ветви графика зависимости    ; она описывается
довольно простым уравнением 3-ей степени [10, 11].
Предложена методика замены трудно интегрируемых зависимостей просто интегрируемыми
многочленами [8].
2. Разработан метод расчета параметров напряженно-деформированного состояния конструктивных
элементов без трещин и с трещинами в растянутой зоне по нормальным сечениям с трещиной и между
трещинами в любой стадии действия изгибающих моментов и продольных сил [12, 13];
3. Испытано много железобетнных и бетонных балок [8]. Сопоставление теоретических результатов
расчета предлагаемым методом с опытными данными подтверждает приемлемость метода [21–30].
Имеются два варианта математической модели метода (1 – последовательного приближения и 2 –
прямого расчета) и три варианта формул метода (один вариант формул певого варианта математической
модели и два варианта формул второго варианта математической модели):
1 – формулы самого универсального варианта последовательного приближения; сечение может быть
любым (Рис. 3, a) [12];
2 – формулы более универсального прямого расчета; используются уравнения    5-ой степени;
ими точно описываются как «восходящая», так и «нисхолящая» ветви графика [13, 39 ir 40]. Формулы,
дающие возможность математически совершенно точно учитывать криволинейное распределение
напряжений в полках, уже подготовлены к опубликованию;
3 – формулы более простого прямого расчета; используются уравнения    3-ей степени; ими
точно описывается «восходящая» ветвь графика. Формулы, дающие возможность с желаемой точностью
учитывать криволинейное распределение напряжений в полках, в настоящее время в печати, а формулы,
дающие возможность математически совершенно точно учитывать криволинейное распределение
напряжений в полках, – подготовлены к опубликованию.
Формулы 2-го и 3-го варианта предназначены для расчета элементов с полками в сжатой и растянутой
зонах или без них (см. рис.3, b).
Краткая характеристика метода дана в аннотации.
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