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Σηε κεηαπηπρηαθή απηή εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά δηθηύσλ θαισδίσλ, ζρήκαηνο ππεξβνιηθνύ παξαβνινεηδνύο, ιόγσ 

αλεκνπηέζεσλ. Σην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θαισδησηώλ θαηαζθεπώλ, ε απόθξηζε ησλ νπνίσλ είλαη κε γξακκηθή. Σηηο θαισδησηέο 

θαηαζθεπέο αλήθνπλ θη νη ζηέγεο κε δίθηπα πξνεληεηακέλσλ θαισδίσλ, νη νπνίεο 

δηακνξθώλνπλ επηθάλεηεο δηπιήο θακππιόηεηαο. Σηελ ηειεπηαία θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη 

ζηέγεο ζρήκαηνο ππεξβνιηθνύ παξαβνινεηδνύο. 

Σην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα θαηλόκελα θαη νη έλλνηεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ηόζν ζηε γξακκηθή ζεσξία όζν θαη ζηε κε γξακκηθή δπλακηθή ελώ γίλεηαη κία 

δηεξεύλεζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζεώξεζε γξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε 

έλα ζύζηεκα κε γξακκηθό, όπσο είλαη ηα θαιώδηα. 

Σην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κία πξώηε επαθή κε δίθηπα ζρήκαηνο ππεξβνιηθνύ 

παξαβνινεηδνύο θη επηιύνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εύξεζε ζρήκαηνο θαη ηνλ νξηζκό 

ηεο πξνέληαζεο ησλ θαισδίσλ κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Easy. Επηπιένλ, γίλνληαη κε 

γξακκηθέο δπλακηθέο αλαιύζεηο ζην πξόγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ADINA 

ζεσξώληαο θαηαθόξπθν εκηηνλνεηδέο θνξηίν κε ζπρλόηεηα δηέγεξζεο ηελ αληίζηνηρε 

ηδηνζπρλόηεηα ηνπ δηθηύνπ, κνλαδηαίν πιάηνο θαη ρσξηθή θαηαλνκή αλάινγε κε ην ζρήκα 

ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ ηδηνκνξθώλ. Εληνπίδνληαη κε γξακκηθνί ζπληνληζκνί. 

Σην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κία πξνζέγγηζε γηα ηνλ ρσξηθό πξνζδηνξηζκό ησλ 

αλεκνπηέζεσλ επί ηνπ εμεηαδόκελνπ δηθηύνπ. Σην πξώην κέξνο παξνπζηάδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ Επξσθώδηθα 1 πνπ αθνξνύλ ηελ θόξηηζε ησλ θαηαζθεπώλ κε θνξηία αλέκνπ. Σην 

δεύηεξν κέξνο γίλεηαη ππνινγηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπ δηθηύνπ βάζεη 

Επξσθώδηθα 1. Η ππνινγηζζείζα θαηαλνκή ζπγθξίλεηαη κε θαηαλνκέο πνπ πξνηείλνληαη ζε 

δηάθνξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. 

Σην πέκπην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ρξνληθή θαηαλνκή ησλ αλεκνπηέζεσλ. Δίλνληαη 

παξαδείγκαηα ρξνλντζηνξηώλ ηαρύηεηαο αλέκνπ από κεηξήζεηο ζην Bushland ηνπ Texas ζε 

αλεκνγελλήηξηεο. Σηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη δεζπόδνπζεο ηδηνζπρλόηεηεο απηώλ κέζσ 

ησλ δηαγξακκάησλ Fourier θη επηιέγεηαη ηειηθά ε ρξνλντζηνξία γηα ηελ νπνία ζα γίλνπλ νη 

αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο. 

Τν έθην θεθάιαην αθνξά ηηο αξηζκεηηθέο αλαιύζεηο επί ηνπ δηθηύνπ γηα ηηο επηιεγείζεο 

ρσξηθέο θαη ρξνληθέο θαηαλνκέο αλεκνπηέζεσλ. Γίλνληαη ηόζν δπλακηθέο αλαιύζεηο όζν θαη 

ηζνδύλακεο ζηαηηθέο ώζηε λα γίλεη ηειηθά έιεγρνο ησλ εληζρύζεσλ. Οη αλαιύζεηο 

επαλαιακβάλνληαη ζσξώληαο απόζβεζε Rayleigh. Τέινο, γίλεηαη έιεγρνο ηεο επίδξαζεο ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο αύμεζεο ηεο ηαρύηεηαο αλέκνπ. 

Σην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 
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In this post-graduate diploma thesis the dynamic behavior of hyperbolic 

paraboloid shaped roofs is investigated. In the first chapter the general 

characteristics of cable structures, which have nonlinear response, are presented. 

A special category of cable structures are nets of prestressed cables, which create 

a surface of double curvature. Hyperbolic paraboloid roofs belong to this 

category. 

The second chapter deals with the phenomena and notions of linear and nonlinear 

theory. Moreover, the consequences of using linear theory in nonlinear systems, 

such as cables, are discussed. 

In the third chapter a first approach of hyperbolic paraboloid shaped roofs is 

made. Subjects like form finding and definition of stresses are studied. Nonlinear 

dynamic analyses with the finite element software ADINA are conducted. A 

vertical sinusoidal load with frequency equal to the frequency of the first four 

modes of the net is applied. This load has the shape of the first four eigenmodes. 

Nonlinear resonances are detected. 

The fourth chapter is devoted to the spatial determination of the wind pressure 

upon the net. In the first part, the suggestions of Eurocode 1, which refers to 

wind loading, are presented. In the second part, pressure coefficients are 

calculated according to Eurocode and are compared with those found in 

bibliographic references from numerical analyses and wind tunnel tests. 

In the fifth chapter time variations of wind pressures are determined. Wind 

velocities time histories found in bibliography are presented and the most 

appropriate is chosen for the numerical analyses. 

Τhe sixth chapter presents the results of numerical analyses of cable nets 

subjected to wind pressures. Dynamic and static analyses are made on undamped 

cable net and amplification factors are calculated. The analyses are repeated 

taking this time into account Rayleigh damping. 

Finally, in the seventh chapter the conclusions of this post-graduate diploma 

thesis are summarized. 
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