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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
                                                         
 
Σκοπός της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι η σύγκριση αναλυτικών και 
αριθµητικών µεθόδων σε ότι αφορά στη στατική συµπεριφορά των απλών 
µεµονωµένων καλωδίων. Αρχικά γίνεται αναφορά στη συµπεριφορά των 
µεµονωµένων καλωδίων, στον τρόπο µε τον οποίο αυτά ανταποκρίνονται στις 
διάφορες περιπτώσεις φορτίσης και ακόµα επισηµαίνεται η διαφοροποίησή τους µε 
τους στύλους και τις δοκούς. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα είδη και στους 
τύπους καλωδίων και αναπτύσσονται τα γενικά χαρακτηριστικά µορφής, κατασκευής 
και προστασίας τους. Επιπλέον αναφέρεται ο τρόπος  χρήσης τους σε διάφορες 
κατασκευές. Ακολούθως παρατίθενται οι αναλυτικές λύσεις για τη στατική ανάλυση 
µεµονωµένων καλωδίων  για διάφορες περιπτώσεις φόρτισης µε συγκεντρωµένο και 
οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο.  Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται οι περιπτώσεις 
φόρτισης καλωδίου µε συγκεντρωµένο φορτίο στο µέσο, µε συγκεντρωµένο φορτίο 
σε τυχαία θέση, µε πολλαπλά συγκεντρωµένα φορτία, µε οµοιόµορφα κατανεµηµένο 
φορτίο κατά µήκος της οριζόντιας προβολής και κατά µήκος του τόξου. Επίσης, 
εξετάζεται και η περίπτωση συνδυασµού συγκεντρωµένου φορτίου σε τυχαία θέση 
και οµοιόµορφα κατανεµηµένου κατά µήκος του τόξου.  
 
Κατόπιν αναλύεται η έννοια του ισοδύναµου µέτρου ελαστικότητας του Dischinger 
και η αναγκαιότητα της εισαγωγής του λόγω της γεωµετρικής µη γραµµικότητας που 
παρουσιάζεται στη συµπεριφορά των καλωδίων. Γίνεται ανάλυση του προβλήµατος 
και παρατίθεται επίσης πρόγραµµα υπολογισµού του ισοδύναµου αυτού µέτρου 
ελαστικότητας του Dischinger. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη δυναµική των 
καλωδίων και στις µορφές ταλάντωσής τους για διάφορες περιπτώσεις φορέων και 
αναφέρεται η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων στη δυναµική ανάλυση των 
καλωδίων µε τη µέθοδο των ιδιοµορφών. Τέλος, πραγµατοποιείται σύγκριση 
αναλυτικών και αριθµητικών µεθόδων για όλες τις περιπτώσεις φόρτισης των απλών 
µεµονωµένων καλωδίων που αναφέρθηκαν. Γι’αυτή τη σύγκριση γίνεται χρήση των 
προγραµµάτων NASTRAN και SOFISTIK (αριθµητικές µέθοδοι) και των 
µαθηµατικών τύπων (αναλυτικές µέθοδοι) και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε 
διαγράµµατα φορτίου-µετατόπισης P-z . Οι αποκλίσεις µεταξύ των καµπυλών που 
προκύπτουν από την ανάλυση µε τις παραπάνω µεθόδους παρέχει χρήσιµα 
συµπεράσµατα για την αξιοπιστία των µεθόδων αυτών για κάθε περίπτωση φόρτισης. 
Ο τρόπος µόρφωσης και επίλυσης των φορέων στα NASTRAN και SOFISTIK για τις 
διάφορες περιπτώσεις φόρτισης αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτηµα. 
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ABSTRACT 
                                                            
 
 
The object of this thesis is the comparison between analytical and arithmetic methods 
in what refers to the static behavior of single cables. In the first place the behavior of 
simple single cables and the way they respond to various loadcases are given. Their 
differentiation in their behavior from that of beams and columns is also emphasized. 
Afterwards the cable types and their general shape, construction and protection 
characteristics are presented. In addition to this, their mode of use in various 
constructions is mentioned. Furthemore, the analytical solutions concerning the static 
analysis of single cables for loadcases with concentrated and distributed loads are 
quoted. More specific the following loadcases are examined: Single cable with a 
transverse load P at midspan, single cable with a transverse load P at an arbitrary 
location x from the left support, single cable with multiple concentrated loads, single 
cable with uniformly distributed load along the arc length of the cable segment and 
over the horizontal span. The case of a cable with an in-service concentrated load of 
magnitude P superimposed upon the prestressed state due to a uniform load with 
intensity q is also examined.  
 
After that, the meaning of the equivalent elasticity modulus E of Dischinger and its 
importance due to the geometrical non-linearity of cable behavior are presented. Here, 
the problem is analysed, the equivalent elasticity modulus E is demonstrated and a 
programm for the calculation of this modulus is cited. Next, the dynamic behavior of 
the single cable, its natural frequencies and the methods of finite elements in the 
dynamic cable analysis using the vibration modes are analysed. Fianally, a 
comparison between analytical and arithmetic methods for all already mentioned 
loadcases of simple single cables are presented. The analysis of each cable is achieved 
using the analysis softwares SOFISTIK and NASTRAN. The results are presented in 
the form of load-displacement P-Z diagramms. The divergence between the curves 
presented offers useful conclusions for the reliability of the method used in each 
loadcase. The introduction of data and the method of analysis used in NASTRAN and 
SOFISTIK are cited extensively in the appendix. 
 
 
 
 




