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Μη γραµµική στατική ανάλυση καλωδίων και δικτύων καλωδίων 

Χ. Γ. Παπακίτσος (Επιβλέπων: Χ. Γαντές) 

Περίληψη 

Οι καλωδιωτές κατασκευές χαίρουν της εκτίµησης των µηχανικών και των αρχιτεκτόνων, καθώς προσφέρουν 
υψηλή αισθητική και πλεονεκτήµατα σε προβλήµατα µεγάλων ανοιγµάτων, όπως οροφές σταδίων. Οι 
σχεδιαστές πρέπει να προσεγγίσουν αυτού του είδους τις κατασκευές µε ένα µη συµβατικό τρόπο, λόγω της 
γεωµετρικής µη γραµµικότητας των καλωδίων. Ο σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι να εξετάσει 
αυτού του είδους τη µη γραµµικότητα έχοντας ως αφετηρία το βασικό στοιχείο των καλωδιωτών κατασκευών, 
που είναι ένα ανηρτηµένο µεµονωµένο καλώδιο, και επεκτείνοντας την ανάλυση σε 1-DOF και πιο σύνθετα 
δίκτυα καλωδίων. 
 
Το πρώτο βήµα της µελέτης είναι ο προσδιορισµός της πηγής της γεωµετρικής µη γραµµικότητας 
συγκρίνοντας την απόκριση ενός καλωδίου και µίας δοκού σε εξωτερικά φορτία. Έπειτα, εξετάζεται ένα 
µεµονωµένο καλώδιο, ανηρτηµένο από τα δύο του άκρα. Προσδιορίζονται οι αναλυτικές εξισώσεις για διάφορα 
φορτία (συγκεντρωµένο φορτίο, κατανεµηµένο φορτίο κατά µήκος της οριζόντιας προβολής και κατά µήκος 
τόξου καλωδίου, µετατόπιση άκρου), για διάφορες θέσεις εφαρµογής του συγκεντρωµένου φορτίου (στο 
µέσο, σε τυχαία θέση) και για διάφορες κλίσεις καλωδίου (οριζόντιο, κεκλιµένο). Στην περίπτωση µετατόπισης 
άκρου καλωδίου, η απόκριση προσοµοιάστηκε µε αυτή ενός ελατηρίου και προέκυψε µία ισοδύναµη σταθερά 
ελατηρίου.  
 
Οι αναλυτικές εξισώσεις για το ανηρτηµένο µεµονωµένο καλώδιο επεκτείνονται σε ένα δίκτυο καλωδίων ενός 
βαθµού ελευθερίας (1-DOF). Προσδιορίζονται οι εξισώσεις για την εύρεση σχήµατος και τη στατική ανάλυση, 
ενώ αναπτύσσεται λογισµικό µη γραµµικής στατικής ανάλυσης 1-DOF δικτύου καλωδίου, µε τη χρήση του 
λογισµικού MATLAB. Μια παρατήρηση στη µορφή ενός 1-DOF δικτύου καλωδίων οδηγεί στη µη γραµµική 
ανάλυση ενός τηλεπικοινωνιακού ιστού µε προεντεταµένα υποστηρικτικά καλώδια, µία ευρέως διαδεδοµένη 
κατασκευή. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στην παρούσα διπλωµατική εργασία. Εν 
αντιθέσει, τα σύνθετα δίκτυα καλωδίων δεν µπορούν να προσεγγιστούν µε την αναλυτική µέθοδο που 
αναπτύχθηκε στις προηγούµενες εφαρµογές και, έτσι, αντικαθίσταται από τη µέθοδο πυκνότητας δύναµης. 
Βάσει αυτής της µεθόδου, προσοµοιάστηκε το δίκτυο καλωδίων της οροφής του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, 
το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα. 
 
Στο πλαίσιο αυτής της διπλωµατικής εργασίας, οι αναλυτικές λύσεις επιβεβαιώθηκαν από αριθµητικά µοντέλα. 
Για αυτόν τον λόγο, χρησιµοποιήθηκαν τα λογισµικά πεπερασµένων στοιχείων SAP και ADINA. Η σύγκριση 
έδειξε ταύτιση µεταξύ των αναλυτικών εξισώσεων και των αριθµητικών µοντέλων, εκτός από την περίπτωση 
κεκλιµένου µεµονωµένου καλωδίου υπό κατανεµηµένο φορτίο. Η αιτία εντοπίζεται στην αγνόηση της 
οριζόντιας µετατόπισης, στην αναλυτική λύση, λόγω της πολυπλοκότητας των µη γραµµικών εξισώσεων. 
Απαιτείται περεταίρω έρευνα, η οποία ξεπερνά τα όρια αυτής της διπλωµατικής εργασίας. 
 
Παράλληλα µε τις αναλυτικές εξισώσεις και τα αριθµητικά µοντέλα, παρουσιάζονται και σχολιάζονται 
παραµετρικά διαγράµµατα. Αυτού του είδους τα διαγράµµατα επεξηγούν, µε ένα σφαιρικό τρόπο, την 
απόκριση των καλωδιωτών κατασκευών σε εξωτερικά φορτία. Θεωρήθηκαν διάφορες τιµές προέντασης, 
αρχικής κρέµασης καλωδίου, απαραµόρφωτου µήκους, κλίσης, θέσης εφαρµογής του συγκεντρωµένου 
φορτίου, µέτρου ελαστικότητας και διαµέτρου.   
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Nonlinear static analysis for cables and cable nets 

C. G. Papakitsos (supervised by C. Gantes) 

Abstract 

Cable structures have gained the regard of engineers and architects, as they offer high aesthetic and benefits 
in large openings, such as stadium roofs. Designers have to approach this kind of constructions in an 
unconventional way, due to the geometric nonlinearity of cables. The aim of this diploma thesis is to examine 
this kind of nonlinearity starting from the basic element of cable structures, which is a simple suspended 
cable, and expanding the analysis to 1-DOF and more complex cable nets. 
 
The first step of the study is the detection of the source of the geometric nonlinearity by comparing cable and 
beam response to external loads. Then, a simple suspended cable is considered. Analytical equations are 
determined for different kind of loads (concentrated load, distributed load along horizontal projection and arc 
length of the cable, imposed end displacement), for different application points of concentrated load (in the 
middle, arbitrary) and for different inclinations (horizontal, inclined). In case of imposed end displacement, 
cable response is simulated with this of a spring and an equivalent spring constant is found. 
 
The analytical equations for a simple suspended cable are extended for a cable net with one degree of 
freedom (1-DOF). Form finding and static analysis equations are determined, while software for nonlinear 
static analysis of 1-DOF cable net is developed, based on MATLAB software. An observation in the form of a 
1-DOF cable net leads to the nonlinear analysis of a radio mast with pre-tensioned cables, a widely spread 
construction. The results of the analysis are presented in this diploma thesis. On the other hand, complex 
cable nets cannot be approached by the analytical method developed in previous applications and, so, it is 
replaced by the force density method. Based on this method, the cable net of the roof from the Stadium of 
Peace and Friendship, in Athens, is simulated. 
 
In the context of this diploma thesis, the analytical solutions are verified by numerical models. For this 
purpose, the finite element software SAP and ADINA are used. The comparison showed identification between 
analytical equations and numerical models, apart from the case of an inclined simple suspended cable under 
distributed load. The reason is located at the omission of the horizontal deflection, in the analytical solution, 
due to the complexity of nonlinear equations. Further investigation, which exceeds the limits of this diploma 
thesis, is required. 
 
Parallel to analytical equations and numerical models, parametric figures are presented and annotated. This 
kind of figures illustrates, in a spherical way, the response of cable structures to external loads. Different 
values of pre-tension, initial cable sag, unstressed length, inclination, application point of concentrated load, 
modulus of elasticity and diameter are considered.  
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