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Δςσαπιζηίερ 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο εθπόλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο νινθιεξώλεηαη ν θύθινο 

θνίηεζεο κνπ ζηε ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. Με ηελ αθνξκή 

απηή ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ πξνζπάζεηά κνπ απηή κε άκεζν ή 

έκκεζν ηξόπν. 

Καηαξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Υάξε Γαληέ πνπ κε ηίκεζε κε ηελ 

εκπηζηνζύλε ηνπ θαη κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα εθπνλήζσ απηή ηε δηπισκαηηθή ππό ηελ επίβιεςε 

ηνπ. Η δηαξθήο θαη ππνδεηγκαηηθή θαζνδήγεζή καδί κε ηελ άξηζηε επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε 

ζπλέβαιαλ θαηαιπηηθά ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηεο, ηελ ππνςήθηα Γηδάθηνξα ηνπ 

Δ.Μ.Π. Μαξία Ληβαλνύ. Η ζπλερήο θαη άκεζε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο απνηεινύλ έλα πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο πξνζπάζεηαο απηήο.  

Γηα ηελ πξόζπκε βνήζεηά ηνπο ζε ζέκαηα ινγηζκηθνύ, επραξηζηώ ηνλ Βαζίιε Μειηζζηαλό θαη ηνλ Ηιία 

Θαλάζνπια, ππνςεθίνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Δ.Μ.Π. 

Δπίζεο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Ισάλλε Ραπηνγηάλλε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ ηνκέα 

Γνκνζηαηηθήο ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ηνλ θ. Σάζν Αβξαάκ, Λέθηνξα ηνπ ηνκέα Γνκνζηαηηθήο ηνπ Δ.Μ.Π. γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηε δηαξθή ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ 

θαζόιε ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθώλ θαη θνηηεηηθώλ κνπ ρξόλσλ, ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο κνπ, γηα 

ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηεο αιιειεπίδξαζεο αζηαζώλ 

ηδηνκνξθώλ ιπγηζκνύ θαη ησλ αξρηθώλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ειαζηηθώλ θνξέσλ. ηελ αξρή ηεο 

εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη εθαξκνγή ζε έλα 

δηβάζκην ζύζηεκα θαη ηέινο εμεηάδεηαη έλαο πξαγκαηηθόο θνξέαο.  

Η πξνζνκνίσζε κηαο θαηαζθεπήο κε έλα κνλνβάζκην ζύζηεκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξά 

ζθάικαηα ιόγσ ηεο αδπλακίαο πεξηγξαθήο νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ. H δπζθνιία επίιπζεο όκσο ησλ 

εμηζώζεσλ ηζνξξνπίαο ζπζηεκάησλ κε πνιινύο βαζκνύο ειεπζεξίαο, είλαη ν ιόγνο πνπ επηιέρζεθαλ 

αξρηθά γηα κειέηε, ζπζηήκαηα κε δύν βαζκνύο ειεπζεξίαο. Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα δελ απαηηνύλ 

πεξίπινθε καζεκαηηθή επεμεξγαζία θαη παξάιιεια εκθαλίδνπλ ηα θαηλόκελα ηα νπνία δε κπνξνύλ λα 

πεξηγξαθνύλ κε ηε ρξήζε κνλνβάζκησλ ζπζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ν θνξέαο πνπ επηιέγεηαη είλαη 

έλα άθακπην ξαβδί, αξζξσκέλν ζηε βάζε ηνπ, κε δύν κεηαθηλεζηαθά ειαηήξηα ζηελ θνξπθή ηνπ πνπ 

εκπνδίδνπλ ειαζηηθά ηε κεηαθίλεζε θαηά ηνλ άμνλα x θαη ηνλ άμνλα y. Ο θνξέαο έρεη, πξνθαλώο δύν 

αλεμάξηεηνπο βαζκνύο ειεπζεξίαο, ηε κεηαθίλεζε θαηά x θαη ηε κεηαθίλεζε θαηά y. Οη εμηζώζεηο 

ηζνξξνπίαο ηνπ θνξέα κνξθώλνληαη κε ρξήζε ηεο ελεξγεηαθήο κεζόδνπ. Η επεμεξγαζία ησλ 

εμηζώζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ινγηζκηθό παθέην MATLAB όπνπ κνξθώζεθαλ νη δξόκνη ηζνξξνπίαο 

ηνπ θνξέα γηα δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ. ηόρνο ήηαλ ε παξαηήξεζε ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαζώο ν ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ηείλεη ζηε κνλάδα θαζώο θαη ε 

επηξξνή ησλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ηνπ θνξέα. 

ην 2ν κέξνο ηεο εξγαζίαο κειεηάηαη ε ζπκπεξηθνξά πνιπβάζκησλ ζπζηεκάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα, 

ραιύβδηλσλ ηόμσλ ζσιελσηήο δηαηνκήο. H πξνζνκνίσζε ηνπ θνξέα έγηλε ζην ινγηζκηθό 

FEMAP_NASTRAN θαη ε επίιπζε ηνπ ζην ινγηζκηθό ADINA. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη εδώ παξακεηξηθέο 

αλαιύζεηο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο θξίζηκσλ θνξηίσλ αιιά θαη ζπλδπαζκώλ αηειεηώλ. ηόρνο, όπσο θαη 

πξηλ, ήηαλ ε παξαηήξεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ νξηαθνύ θνξηίνπ θαζώο ν ιόγνο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ 

ηείλεη ζηε κνλάδα θαζώο θαη ε επηξξνή ησλ αηειεηώλ ζηελ αληνρή ηνπ θνξέα. 
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ABSTRACT 

The subject of the current thesis is the influence of buckling mode interaction and initial imperfections 

in the behavior of elastic systems. In the first part of this study the theoretical backround is presented 

and then an application to a 2 DOF system and a real scale structure are also demonstrated. 

The simulation of a structure with a single-degree of freedom system can lead to serious mistakes 

because these cannot describe various significant phenomena. However, the difficulty in solving the 

equilibrium equations of systems with many degrees of freedom, is why systems with two degrees of 

freedom are initially selected for study. These systems do not require very complex mathematical 

treatment and also exhibit the phenomena that cannot be described with single-degree of freedom 

systems. Specifically, the system selected is a rigid rod, pinned at its base, with two translational 

springs on the top, which elastically restrain the movement in the x-axis and the y-axis. The system 

has obviously two independent degrees of freedom, the movement along the x-axis and the 

movement along the y-axis. The formulation of the equilibrium equations is carried out by means of 

the energy method. The numerical treatment of equilibrium equations held in MATLAB software 

package where the equilibrium paths are derived for several combinations of the control parameters. 

The objective was to observe the change in the limit point load as the ratio of the critical loads tends 

to the unit and the influence of imperfections on the strength of the system. 

In the second part of this thesis the behavior of multi-degrees of freedom systems is studied, and 

specifically steel arches with tubular section are chosen. The simulation of the structure is performed 

in FEMAP_NASTRAN software and its solution in ADINA software. As previously described, for this 

system also parametric analyzes for various combinations are performed, where the ratio of critical 

loads and initial imperfections vary. The objective was, also for this structure, to observe the change 

in the limit point load as the ratio of the critical loads tends to the unit and the influence of 

imperfections on the strength of the structure.     

     




