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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά αφενός τη διερεύνηση 

της αναγκαιότητας τοποθέτησης διαφραγμάτων σε σιδηρές και σύμμικτες γέφυρες 

και αφετέρου την αποτίμηση των σχετικών οδηγιών των ισχύοντων κανονισμών. Αν 

και τα διαφράγματα  συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία και στην ανθεκτικότητα των 

γεφυρών, η οικονομική επιβάρυνση και οι κατασκευαστικές δυσκολίες που τα 

συνοδεύουν αποτέλεσαν το κίνητρο για την παρούσα εργασία. Η διερεύνηση της 

αναγκαιότητας τους πραγματοποιείται τόσο με χρήση θεωριών δοκού ανώτερης 

τάξης, όσο και με χρήση υφιστάμενου λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων. 

Εξετάζονται περιπτώσεις γεφυρών ανοικτής και κλειστής διατομής σε ευθυγραμμία ή 

οριζοντιογραφική καμπύλη. Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων συγκρίνονται και 

εξάγονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα. Η αποτίμηση των κανονισμών 

πραγματοποιείται με βάση τα συμπεράσματα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, στις 

εξετασθείσες περιπτώσεις ευθυγραμμίας οι κανoνισμοί είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί 

ενώ στις περιπτώσεις οριζοντιογραφικής καμπύλης αν και η αναγκαιότητα των 

διαφραγμάτων είναι μεγαλύτερη οι κανονισμοί αποδεικνύονται και πάλι 

συντηρητικοί. 
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ABSTRACT 

The subject of the present diploma thesis concerns on the one hand the investigation 

of the necessity of diaphragms in steel and composite bridges and on the other hand 

the assessment of the pertinent guidelines of the applicable codes. Although the 

diaphragms contribute to the proper function and the durability of the bridges, the 

increase of the budget and the construction difficulties which accompany them 

constitute the motivation of the present thesis. The investigation of their necessity is 

carried out using higher order beam theories and a software package based on the 

finite element method. Cases of open and closed cross-sections in straight or curved 

bridges are examined. The results of the two methods are compared in order to reach 

the relevant conclusions. The codes’ assessment is executed based on these results. 

More specifically, in the examined cases of straight bridges the codes are particularly 

conservative, whereas in the cases of curved bridges although the diaphragms’ 

necessity is higher, the codes are also proved to be conservative. 

  


