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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ελαστοπλαστική συμπεριφορά μεταλλικών διατομών 
με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους. Τα αποτελέσματα των δύο αυτών τύπων αναλύσεων 
συγκρίνονται με τις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις. Οι διατομές αναλύονται σε απλή κάμψη αλλά 
και σε σύνθετες καταπονήσεις. Στο 1o κεφάλαιο γίνεται μια γενική περιγραφή του σκοπού της 
εργασίας ενώ στο 2o κεφάλαιο παρατίθενται τρία βασικά προσομοιώματα συμπεριφοράς του υλικού. 

Στο 3o κεφάλαιο αναλύονται διατομές διπλού ταυ, κοίλου ορθογωνικού και κοίλου κυκλικού 
σχήματος σε απλή κάμψη. Η ανάλυση γίνεται με αναλυτικές μεθόδους, αλλά και με το πρόγραμμα 
πεπερασμένων στοιχείων Adina. Επιπλέον για τη διατομή διπλού ταυ χρησιμοποιείται το πρόγραμμα 
ανάλυσης διατομών x-tract. Ακόμα παρατίθενται οι σχέσεις που προτείνει ο Ευρωκώδικας 3 για απλή 
κάμψη. Στο 4o κεφάλαιο παρατίθεται ένα φύλλο υπολογισμού της αντοχής σε απλή κάμψη 
προτύπων και συγκολλητών διατομών. Ακόμη περιέχονται πίνακες κατηγορίας των προτύπων 
διατομών σε απλή κάμψη περί τους κύριους άξονες, διαγράμματα αντοχής σε απλή κάμψη προς το 
εμβαδό διατομής και πίνακες αντοχής σε απλή κάμψη. 

Στο 5o κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των ίδιων τύπων διατομών για συνδυασμένη καταπόνηση σε 
καμπτική ροπή και εφελκυστική αξονική δύναμη. Από τις αναλυτικές σχέσεις προκύπτουν 
διαγράμματα αλληλεπίδρασης τα οποία συγκρίνονται με τα αντίστοιχα διαγράμματα αλληλεπίδρασης 
που προκύπτουν από την ανάλυση με το Αdina και τα διαγράμματα που προτείνει ο Ευρωκώδικας 3. 
Επιπλέον γίνεται μια προσπάθεια συσχέτισης των αναλυτικών σχέσεων με τις σχέσεις του 
Ευρωκώδικα. Στο 6o κεφάλαιο παρατίθεται ένα φύλλο υπολογισμού της αντοχής σε κάμψη για 
συνδυασμένη καταπόνηση της διατομής σε καμπτική ροπή και εφελκυστική αξονική δύναμη. Ακόμη 
για τις πρότυπες διατομές παρουσιάζονται διαγράμματα αλληλεπίδρασης ροπής και εφελκυστικής 
αξονικής δύναμης καθώς και διαγράμματα αλληλεπίδρασης ροπής διαιρεμένης με το εμβαδό και 
εφελκυστικής αξονικής δύναμης διαιρεμένης με το εμβαδό. 

Στο 7o κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των διατομών για καταπόνηση σε διαξονική κάμψη. Από τις 
αναλυτικές σχέσεις προκύπτουν διαγράμματα αλληλεπίδρασης τα οποία συγκρίνονται με τα 
αντίστοιχα διαγράμματα αλληλεπίδρασης που προκύπτουν από την ανάλυση με το Αdina και τα 
διαγράμματα που προτείνει ο Ευρωκώδικας 3. Επιπρόσθετα  γίνεται προσπάθεια συσχέτισης των 
αναλυτικών σχέσεων με τις αντίστοιχες σχέσεις που προτείνει ο Ευρωκώδικας 3. Το 8o κεφάλαιο 
περιέχει ένα φύλλο υπολογισμού της αντοχής των διατομών σε διαξονική κάμψη. Ακόμη για τις 
πρότυπες διατομές παρουσιάζονται τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης ροπής περί τον ισχυρό άξονα 
και ροπής περί τον ασθενή άξονα και διαγράμματα αλληλεπίδρασης ροπής περί τον ισχυρό άξονα 
διαιρεμένης με το εμβαδό και ροπής περί τον ασθενή άξονα διαιρεμένης με το εμβαδό. 
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ABSTRACT 

In this thesis the elastic-plastic behavior of steel cross-sections is analyzed using analytical and 
numerical methods. The results of these two types of analysis are compared with those proposed 
by Eurocode 3. The cross-sections are analyzed in simple and combined loading. 

In the 1st chapter there is a general description of the aim of the thesis. The 2nd chapter contains 
three main models simulating the material behavior. 

In the 3rd chapter I sections, rectangular hollow sections and circular hollow sections are subjected 
to bending loading and analyzed with the finite element software Adina. Additionally for the I 
section the program of analysis of cross-sections x-tract is used. Furthermore, the Eurocode 3 
specifications are mentioned. In the 4th chapter an excel spreadsheet was created for the 
calculation of resistance in simple bending of the above cross-sections. Also, there are tables of the 
category of cross sections for bending and diagrams of resistance in simple bending to the area of 
the cross sections. 

In the 5th chapter steel cross sections are analyzed for combined loading of bending and axial 
force. The analytical relations result in interaction diagrams. These diagrams are compared with 
the interaction diagrams obtained with Adina and those proposed by Eurocode 3. In the 6th chapter 
an excel spreadsheet was created to calculate the resistance in bending when the cross-section is 
subjected to both bending and axial force. The chapter also contains interaction diagrams of 
bending and axial force as well as bending divided by the area of the cross-section and axial force 
divided by the area of the cross section. 

In the 7th chapter steel cross sections are analyzed for loading of biaxial bending. The analytical 
relations result in interaction diagrams. These diagrams are compared with the ones obtained with 
Adina and those proposed by Eurocode 3. The 8th chapter contains an excel spreadsheet that 
calculates the resistance in biaxial bending. The chapter also contains interaction diagrams of 
biaxial bending and interaction diagrams of biaxial bending divided by the area of the cross-
section.


