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Περίληυη  

 

Σηε παξνύζα δηπισκαηηθή γίλεηαη δηεξεύλεζε ηνπ κήθνπο ιπγηζκνύ κειώλ δηαγώλησλ 

ζπλδέζκσλ όηαλ απηά είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο ζην κέζν. Τα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςαλ κέζσ αλαιπηηθώλ κεζόδσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα έγηλε ζύγθξηζε ηνπο κε ηελ 

βηβιηνγξαθία θαζώο θαη κε απνηειέζκαηα αξηζκεηηθώλ αλαιύζεσλ. Σθνπόο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηεο εθειθπόκελεο δηαγσλίνπ 

ζην κήθνο ιπγηζκνύ ηεο ζιηβόκελεο δηαγσλίνπ 

Σην 1ν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ρξεζηκόηεηα ησλ ρηαζηί ζπλδέζκσλ θαη κηα 

γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο. Σην 2ν θεθάιαην αλαιύνληαη νη κεραληζκνί κε ηνπο 

νπνίνπο ην εθειθπόκελν κέινο επεξεάδεη ην κήθνο ιπγηζκνύ ηνπ ζιηβόκελνπ κέινπο. 

Σηα θεθάιαηα 3 θαη 4 γίλεηαη ππνινγηζκόο ηνπ εληόο θαη εθηόο επηπέδνπ κήθνπο 

ιπγηζκνύ ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επηξξνή ηνπ εθειθπόκελνπ κέινπο. Σην 5ν θεθάιαην 

γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ αλαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ θεθαιαίσλ 3 θαη 4 κε ηα 

αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Σην 6ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμήρζεζαλ από ηελ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία. 
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Abstract  

This thesis aims to investigate the effective length in members of diagonal braces in the 

case when they are connected in the middle. Analytical methods have been applied to 

obtain the results which have been subsequently compared with bibliography as well as 

with the results of numerical analysis. The objective of this thesis is to investigate the 

influence of tensile diagonal on the effective length of the compressive diagonal.  

In the 1st chapter the usefulness of the diagonal braces and a general description of 

the problem are presented. In the 2nd chapter, the mechanisms with which the tensile 

member affects the effective length of the compressive member are analyzed. In 

Chapters 3 and 4 in-plane and out-of-plane effective length is calculated, taking into 

account the influence of the tensile member. In the 5th chapter a comparison of the 

analytical results of Chapters 3 and 4 with the numerical results obtained by the finite 

element method is attempted. The 6th and final chapter summarizes the conclusions 

drawn from this dissertation. 

 

 

 

 

 

 


