
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟBΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΘ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 
ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 

 

Ανϊλυςη ςυςτημϊτων εξαςφϊλιςησ 
πλευρικόσ ευςτϊθειασ μεταλλικών 

καταςκευών 
 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 
 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΙΣΗ 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΗ ΓΑΝΣΕ 
 

 

ΙΟΤΛΙΟ 2008 
  



 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΝΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΘ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ 

«Ανάλυςθ ςυςτθμάτων εξαςφάλιςθσ πλευρικισ ευςτάκειασ μεταλλικϊν καταςκευϊν» 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΙΣΗ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΗ ΓΑΝΣΕ (ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ) 
ΙΟΤΛΙΟ 2008 

 
 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

 
 
Αυτι θ εργαςία ζχει ωσ αντικείμενο τθν περιγραφι αλλά και τθν προςομοίωςθ κάποιων 

χαρακτθριςτικϊν ςυςτθμάτων εξαςφάλιςθσ πλευρικισ ευςτάκειασ, που χρθςιμοποιοφνται 

ευρζωσ ςτισ μεταλλικζσ καταςκευζσ. Αρχικά, ςτο πρϊτο μζροσ πραγματοποιείται εκτενισ 

περιγραφι τθσ λειτουργίασ και ςυμπεριφοράσ πλαιςίων ροπισ, δικτυωμάτων με 

ςυνδζςμουσ δυςκαμψίασ και πλαιςίων που ςυνεργάηονται με ςφμμικτα ι από Ω/Σ 

τοιχϊματα, ενϊ ςυγχρόνωσ γίνονται αναφορζσ ςε κανονιςτικζσ οδθγίεσ με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθν απαίτθςθ για πλαςτιμότθτα. Στο δεφτερο μζροσ προςομοιϊνονται 

χαρακτθριςτικά πλαίςια των προαναφερκζντων τφπων και εξάγονται ςυμπεράςματα 

ςχετικά με τθ δυςκαμψία, αντοχι και πλαςτιμότθτά τουσ. Επιπλζον πραγματοποιοφνται και 

παραμετρικζσ αναλφςεισ ϊςτε να εκτιμθκεί θ ςχζςθ μεταξφ κάποιων χαρακτθριςτικϊν των 

πλαιςίων και τθσ ςυνολικισ τουσ απόκριςθσ. Επιβάλλονται τόςο μονοτονικζσ όςο και 

ανακυκλιηόμενεσ φορτίςεισ κατά τθ ςφμβαςθ ECCS ζχοντασ κεωριςει κινθματικό 

προςομοίωμα κράτυνςθσ, ϊςτε θ απόκριςθ να είναι αντιπροςωπευτικι μιασ κυκλικισ 

κατάςταςθσ φόρτιςθσ όπωσ ο ςειςμόσ. Ζτςι λαμβάνεται υπόψθ και το φαινόμενο 

Bauschinger που είναι πολφ ζντονο ςε κυκλικζσ φορτίςεισ μεταλλικϊν καταςκευϊν. Τζλοσ 

αξιολογοφνται όλα τα εξεταηόμενα ςυςτιματα δυςκαμψίασ ωσ προσ τα βαςικά τουσ 

χαρακτθριςτικά. Στο τρίτο μζροσ γίνεται αναφορά ςτθ ςφμβαςθ φόρτιςθσ τθσ ECCS και ςτα 

λογιςμικά πακζτα που χρθςιμοποιικθκαν. 
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A B S T R A C T  

 
 
The main goal of this thesis is the description as well as the simulation of some characteristic 

lateral bracing systems that are frequently used in steel structures. In its first part, a 

comprehensive description of the function and behavior of moment resisting and braced 

frames is made, whilst frames that interact with concrete and composite piers are also 

examined. References are made to the background of the regulations and emphasis is laid 

on the ductility demands. In the second part of this thesis, characteristic frames of the above 

described types are simulated and conclusions on their stiffness, resistance and ductility are 

presented. Moreover, parametric analyses are carried out in order to correlate some frame 

features with their response against lateral loads. Therefore, monotonic and cyclic loads 

according to ECCS convention are imposed, considering a kinematic hardening model so that 

the response can be representative of a reverse cycling loading situation such as the 

earthquake. The Bauschinger effect is thereby taken into account, which is very common in 

steel structures under cycling loads. At the end, the behavior of each bracing system is 

evaluated regarding its basic features. In the third part, the ECCS convention is presented 

and a reference is made to the software that has been used for this thesis. 

 




