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dokrytycznym i pokrytycznym. Do zrealizowania zaplanowanego programu pomiarów 
w

raportowano w postaci wykresów P-u, P-f
f u
sposobów rejestracji wyników st

3. Opis uzyskanych wyników 

20 x 10 x 3 mm, ze stali 1.4301 wg normy EN10088 oraz ceowników 20 x 20 x 2 mm 
wykonanych z aluminium Pa38.
otrzymanych w pracach [3] i [4].

i-
ków na wykresach P-u . Ten sposób zestawienia wyników znacznie rozszerza zakres 
przekazanych informacji, m.in.: 

a) Na wykresach P-u
i
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Rys. rzywa P-u -
lef@17.8 b) 

lef@22.3 c) lef@40.1 d) lef@65.8 

zywej wyboczenia. Na rys.3c 

tylko na wykresach P-u. P-f nie wskazuje na takie zachowanie.
W
miejsce w przypadku przedstawionych na rys.3c i d lef@40.1 i lef@65.8. 

wykresie jest 

- o-
krzywe: P-u -

P-f -
lef@65,8 (angle 488) oraz  lef@22,3 (angle 166). Na 

j-
nym wykresie P-f pierwszym 

krytycznej.
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Abstract: Buckling and postcritical analysis of prismatic metal bars, including com-
plex cycles of loading are considered in the paper. The postbuckling path analysis of bars 
loaded in the form of increasing displacements is discussed in detail. The results of 
experimental research are reported as a dependence of the force P versus lateral deflection f
as well as total shortening of the rod u. It is stated that only the simultaneous analysis of 
both methods of presentation of results comprises a complete tool for developing the 
column response. Particularly, the response that appears in the first, linear elastic phase of 
loading can be observed on P-u diagrams. The increase of the compressing force causes 
visible shortening of the bar without its buckling. This important phenomenon is not usually 
included in stability considerations of prismatic rods.

Keywords: stability of prismatic bars, buckling, postcritical path, displacement con-
trolled compression


