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Εισαγωγή 

 
Η ενσωµάτωση στον Ευρωκώδικα 3 της θεώρησης των ηµι-

άκαµπτων κόµβων άνοιξε για το µελετητή νέους ορίζοντες 
αντιµετώπισης των κατασκευών, προσφέροντας αφενός 
σηµαντική, κατά περίπτωση, οικονοµία υλικού και 
εξορθολογισµό του σχεδιασµού αφετέρου. Η εκµετάλλευση των 
πλεονεκτηµάτων της νέας αυτής αντίληψης όµως, προϋποθέτει 
την ύπαρξη επαρκών δεδοµένων σχετικών µε τις νέες 
µεταβλητές του προβλήµατος σχεδιασµού, οι οποίες αφορούν τη 
συµπεριφορά των κόµβων της κατασκευής. Για παράδειγµα η 
χρησιµοποίηση ηµι-άκαµπτων κόµβων δοκών-υποστυλωµάτων 
απαιτεί τη γνώση της καµπύλης ροπής-στροφής του κόµβου ή 
έστω χαρακτηριστικών τµηµάτων αυτής. 

Στο παρόν πόνηµα επιχειρείται η εξαγωγή των 
καταστατικών νόµων µεταλλικών συνδέσεων µε τη µέθοδο των 
πεπερασµένων στοιχείων. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στους 
κόµβους βραχέων ταυ οι οποίοι αποτελούν το πλέον 
καθοριστικό συστατικό µέρος των κόµβων δοκών-
υποστυλωµάτων. ∆ιενεργούνται τρεις παραµετρικές αναλύσεις 
µε 36 συνολικά προσοµοιώµατα για κάθε ένα από τα οποία 
εξάγεται η πλήρης καµπύλη δύναµης-µετατόπισης. Για τη 
δηµιουργία των προσοµοιωµάτων χρησιµοποιείται πρωτότυπο 
λογισµικό ενώ για την επίλυση τους χρησιµοποιείται το 
πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων “Msc/Nastran for 
Windows”. 

Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια. Στο 
πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται συνοπτικά το αντικείµενο των 
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ηµι-άκαµπτων κόµβων µε παράλληλη αναφορά στις διατάξεις 
του Ευρωκώδικα 3. Το Κεφάλαιο 2 ασχολείται µε το γενικό 
πρόβληµα της προσοµοίωσης µεταλλικών συνδέσεων και τα 
ποικίλα ζητήµατα που ανακύπτουν σε µία τέτοια διαδικασία. 
Στο Κεφάλαιο 3 αναφέρονται οι θεωρητικές µέθοδοι 
προσδιορισµού της αντοχής και της δυσκαµψίας του βραχέος 
ταυ ενώ στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται το προσοµοίωµά του, 
αναφέροντας όλες τις ιδιότητες και τις διάφορες παραδοχές που 
υιοθετήθηκαν. Το Κεφάλαιο 5 εξηγεί τη λειτουργία του 
πρωτότυπου προγράµµατος AutoModel το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για την ταχύτατη δηµιουργία των 
προσοµοιωµάτων. Το Κεφάλαιο 6 περιλαµβάνει την πολύ 
σηµαντική φάση της αξιολόγησης του προσοµοιώµατος µε βάση 
διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα ενώ στο Κεφάλαιο 7 
περιέχονται τα αποτελέσµατα των επιλύσεων για κάθε ένα 
προσοµοίωµα χωριστά. Τέλος στο Κεφάλαιο 8 γίνεται η 
σύγκριση των αποτελεσµάτων των παραµετρικών αναλύσεων µε 
εκείνα των θεωρητικών µεθόδων. 

Το συγκεκριµένο αντικείµενο της πρόβλεψης της 
συµπεριφοράς µεταλλικών συνδέσεων είναι ασφαλώς πολύ 
µεγάλο και η παρούσα εργασία δε φιλοδοξεί να το εξαντλήσει. 
Παρέχει ωστόσο έναν οδηγό σύλληψης, κατάστρωσης και 
αντιµετώπισης του γενικού προβλήµατος µε τη βοήθεια των 
ποικίλων προγραµµάτων που είναι διαθέσιµα σήµερα.  
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Introduction 

The semi-rigid connection approach adopted in Eurocode 3 
opened up broad horizons to designers, offering both efficient 
material saving and a more rational design procedure. 
However, the full utilization of this new approach requires 
additional data about the joint behavior. For instance, the use of 
semi-rigid beam to column connections requires the designer to 
have knowledge of the moment-rotation curve or, at least, of 
some key parts of it. 

This study investigates the response of steel connections 
using the finite element method. Efforts are focusing on T-stub 
connections, which are the most important component of beam 
to column connections. Three parametric analyses including 36 
models overall are carried out. For each model the full force-
displacement curve is extracted. Models were created by means 
of prototype software while analysis was carried out with 
“Msc/Nastran for Windows” finite element program. 

The book is organized on eight chapters. The first chapter 
is devoted to fundamental semi-rigid connection characteristics 
and Eurocode’s 3 requirements. In Chapter 2 general finite 
element modeling issues are discussed. Chapter 3 contains the 
T-stub theory for strength and stiffness calculation and in 
Chapter 4 the full T-stub finite element model detailing is 
described. Chapter 5 describes the way to create the finite 
element model using “AutoModel”, a prototype program 
developed for fast and high quality modeling. Chapter 6 is 
dedicated to the  model validation procedure and Chapter 7 
includes the results of all parametric analyses. Finally 
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comparisons between model behavior and theoretical relations 
are reported in Chapter 8. 

The field of steel connections behavior prediction is wide 
and this work does not aim at thoroughly covering it. However, 
it provides a way to comprehend and manipulate the generic 
problem using several software programs, available nowadays. 
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