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Περίληψη 

Σςημ διπλχμαςική ασςή εογαρία αμαπςύρρξμςαι διενξδικά ξι καμξμιρςικέπ διαςάνειπ ςξσ 

Ελλημικξύ Αμςιρειρμικξύ Καμξμιρμξύ 2000, ςξσ Εσοχκώδικα 8 και ςξσ Εσοχκώδικα 3, ξι 

ξπξίεπ ατξοξύμ ςη μελέςη κεμςοικώμ διαγχμίχμ ρσμδέρμχμ δσρκαμφίαπ. Παοξσριάζξμςαι 

επίρηπ παοαμεςοικέπ και αοιθμηςικέπ αμαλύρειπ, από ςιπ ξπξίεπ ενάγξμςαι εμδιατέοξμςα 

ρσμπεοάρμαςα.  

Τξ 1ξ κετάλαιξ αματέοεςαι γεμικά ρςη ρημαρία ςχμ ρσμδέρμχμ δσρκαμφίαπ, ρςα είδη 

ασςώμ καθώπ και ρε ειδικόςεοα θέμαςα πξσ ατξοξύμ ςξμ αμςιρειρμικό ρυεδιαρμό, όπχπ 

είμαι  η πλαρςιμόςηςα και ξ ρσμςελερςήπ ρσμπεοιτξοάπ. Γίμεςαι επίρηπ μία ειραγχγή ρςξμ 

ικαμξςικό αμςιρειρμικό ρυεδιαρμό. 

Σςξ 2ξ, 3ξ και 5ξ κετάλαιξ παοξσριάζξμςαι εκςεμώπ ξι κσοιόςεοεπ καμξμιρςικέπ διαςάνειπ 

πξσ ατξοξύμ πλαίρια εμιρυσμέμα με κεμςοικξύπ διαγώμιξσπ ρσμδέρμξσπ δσρκαμφίαπ 

ρύμτχμα με ςξμ ΕΑΚ2000, ςξμ ΕC8 και ςξμ ΕC3 αμςίρςξιυα, εμώ ρςξ 4ξ κετάλαιξ παοαςί-

θεςαι μια ρύγκοιρη ςχμ καμξμιρςικώμ διαςάνεχμ ςξσ ΕΑΚ2000 και ςξσ EC8. 

Σςξ 6ξ κετάλαιξ πεοιγοάτεςαι αμαλσςικά ξ ςοόπξπ λειςξσογίαπ ςχμ λξγιρςικώμ τύλλχμ 

πξσ δημιξσογήθηκαμ με ρκξπό μα μαπ παοέυξσμ ςημ δσμαςόςηςα ςηπ άμερηπ 

διαρςαριξλόγηρηπ εμόπ ςέςξιξσ πλαιρίξσ σπό ρειρμικέπ τξοςίρειπ. 

Σςξ 7ξ κετάλαιξ παοξσριάζξμςαι ςα απξςελέρμαςα ςχμ παοαμεςοικώμ αμαλύρεχμ, πξσ 

έγιμαμ με ρςόυξ μα ενάγξσμε ρσμπεοάρμαςα χπ ποξπ ςξ βέλςιρςξ ςύπξ διαςξμήπ για ςα 

διάτξοα μέλη ςξσ ρσμδέρμξσ, καθώπ επίρηπ και για ςημ επιοοξή πξσ μπξοεί μα έυξσμ ξ 

ρσμςελερςήπ ρσμπεοιτξοάπ και η πξιόςηςα ςξσ υάλσβα ρςξ βάοξπ ςξσ τξοέα και κας’ 

επέκςαρη ρςημ ξικξμξμικόςηςα ςηπ καςαρκεσήπ. Αμςίρςξιυα, ρςξ 8ξ κετάλαιξ 

παοξσριάζξμςαι ςα απξςελέρμαςα ςχμ αοιθμηςικώμ αμαλύρεχμ, πξσ έγιμαμ με ρςόυξ μα 

ενάγξσμε ρσμπεοάρμαςα χπ ποξπ ςημ επιοοξή ςηπ αμηγμέμηπ λσγηοόςηςαπ ρςη 

ρσμπεοιτξοά, ςημ αμςξυή και ςη δσρκαμφία ςξσ ρσμδέρμξσ. 

Σςξ 9ξ και ςελεσςαίξ κετάλαιξ, παοαςίθεμςαι ρσμξπςικά ςα ρσμπεοάρμαςα πξσ ενήυθηραμ 

από ςη διπλχμαςική ασςή εογαρία.  
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Abstract 

In this diploma thesis, the regulations of the Hellenic Code for Earthquake Resistant 

Structures, Eurocode 8 and Eurocode 3, which have to do with the design of concentric 

diagonal braced frames, are extensively analyzed. Parametric and numerical analyses are 

also exhibited and interesting results are concluded.  

The 1st chapter refers to the general use of braced frames, to their types and to more 

particular issues that concern seismic design, such as ductility and behavior factor. An 

introduction to the capacity seismic design is also made. 

In the 2nd, 3rd and 5th chapter the most important rules of the Hellenic Code for Earthquake 

Resistant Structures, Eurocode 8 and Eurocode 3, which concern concentric diagonal 

braced frames are presented, while in the 4th chapter the rules proposed by the two 

seismic codes are compared.  

In the 6th chapter the user’s manual of the excel spreadsheets are thoroughly presented. 

These spreadsheets were created in order to provide a tool for selecting optimal cross-

sections for the members of such braced frames subjected to seismic loads. 

The 7th chapter presents the results of the parametric analyses carried out in order to 

conclude on the optimal cross-section type for the members of braced frames, as well as 

the influence of the behavior factor and steel quality on the weight of the structure. In the 

8th chapter the results of numerical analyses are presented. These analyses were 

performed with the finite element software Adina, in order to investigate the influence of 

the non-dimensional slenderness of the diagonals in the behavior, resistance and stiffness 

of the frame. 

The 9th and last chapter summarizes the results of this diploma thesis. 
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