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Περίληψη 
 

Αντικείµενο της εργασίας είναι η µελέτη της δυναµικής συµπεριφοράς 

του καλωδίου για ελεύθερες και εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. Το πρώτο 

κεφάλαιο αναφέρεται στις ελεύθερες ταλαντώσεις των καλωδίων για πολύ 

µικρές µετατοπίσεις, δηλαδή στην εύρεση των ιδιοσυχνοτήτων και των 

ιδιοµορφών ταλάντωσης για µια µεγάλη ποικιλία καλωδίων. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στη µη γραµµική δυναµική. Παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα φαινόµενα και οι έννοιες που εµφανίζονται στη µη γραµµική 

δυναµική, καθώς και οι µέθοδοι µε τις οποίες προσεγγίζουµε τα µη γραµµικά 

συστήµατα γενικώς. Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τις µη γραµµικές 

ελεύθερες ταλαντώσεις και τη µη γραµµική δυναµική απόκριση των καλωδίων 

σε διάφορους τύπους διέγερσης. 

Η συµπεριφορά του καλωδίου παρουσιάζεται κυρίως µέσω 

αναφορών στη βιβλιογραφία. Παράλληλα όµως γίνονται και αναλύσεις µε το 

πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων ADINA. Οι αναλύσεις αυτές 

αποσκοπούν αφενός µεν στη διερεύνηση της συµπεριφοράς του καλωδίου, 

αφετέρου δε στο να διαπιστωθεί αν και κατά πόσον είναι δυνατόν να 

προσοµοιωθεί η δυναµική συµπεριφορά του καλωδίου µε ένα πρόγραµµα 

πεπερασµένων στοιχείων. 
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Abstract 

Τhe subject of this thesis is to study the dynamic behaviour of cables 

for free and forced oscillations. The first chapter deals with free oscillations of 

cables of very small amplitude, in other words, with the calculation of 

eigenmodes and natural frequencies for a variety of cables. An introduction to 

nonlinear dynamics is made in the second chapter. The basic phenomena 

and notions of nonlinear dynamics are presented. The methods which are 

used to approach the nonlinear systems are presented also. The third chapter 

is devoted to nonlinear free oscillations, as well as to the nonlinear dynamic 

response of cables under various types of excitation. 

The cable behaviour is mainly presented through bibliographic 

references. Analyses with the finite element program ADINA are performed as 

well. These analyses aim to investigate the cables’ behaviour and to find out if 

and to which extend it is possible to simulate the dynamic behaviour of cables 

by the use of a finite element program. 




