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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η εφαρμογή εναλλακτικών 

μεθόδων σχεδιασμού τοξωτής μεταλλικής γέφυρας. Οι μέθοδοι αυτές βρίσκονται στο νέο υπό 

διαμόρφωση κείμενο του Ευρωκώδικα 3 και αναφέρονται σε πλαισιακές κατασκευές. Στόχος 

της εργασίας είναι η εφαρμογή των μεθόδων σε ένα φορέα με διαφορετική γεωμετρία από 

εκείνη των πλαισίων, όπως είναι ο φορέας μίας τοξωτής γέφυρας. Για την επίτευξη του 

παραπάνω στόχου εξετάστηκε μία ήδη διαστασιολογημένη τοξωτή μεταλλική γέφυρα με τις 

διατάξεις των υφιστάμενων Κανονισμών. Σε αυτήν τη γέφυρα εφαρμόστηκαν οι νέες μέθοδοι, 

με κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους σε έναν τοξωτό φορέα. 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω σύγκρισης των βαθμών αξιοποίησης 

των μελών της γέφυρας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες για την ανάλυση των 

μεταλλικών κατασκευών. Επίσης, παρουσιάζονται οι μέθοδοι, που περιέχονται στο νέο 

Ευρωκώδικα 3.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γεωμετρία της γέφυρας και το προσομοίωμα 

πεπερασμένων στοιχείων, που δημιουργήθηκε. Γίνεται παρουσίαση της γεωμετρίας κάθε 

μέλους, των διατομών και των υλικών, που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, αναφέρονται και οι 

παραδοχές, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δημιουργία του αριθμητικού προσομοιώματος. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα φορτία, που θεωρήθηκαν κατά την στατική ανάλυση 

της γέφυρας. Τα φορτία έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του 

Ευρωκώδικα αλλά έχουν γίνει και κάποιες απλοποιήσεις. 

Στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια (4,5,6,7) γίνεται η εφαρμογή των μεθόδων Μ1, Μ2, Μ3 και 

Μ5 αντίστοιχα. Υπολογίστηκαν για το κάθε μέλος και την κάθε μέθοδο οι βαθμοί αξιοποίησης 

και πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις των αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήθηκαν στατικές 

αναλύσεις 1ης και 2ης τάξης, ενώ τοποθετήθηκαν και διάφορα σχήματα αρχικών ατελειών στο 

φορέα. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. 
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ABSTRACT 

The present master thesis deals with the implementation of alternative methods for the design 

of a steel arch bridge. These methods are included in the text of the new (currently under 

revision) Eurocode 3 and are oriented towards frame structures. The aim of the present master 

thesis is the implementation of these methods in a structure with different geometry from 

frames. A steel arch bridge is a structure which fulfills this requirement. Thus, an already 

designed with the existing Eurocodes steel arch bridge was examined. The new methods were 

implemented in the design of this bridge, after appropriate modification and the utilization 

factor of each member was calculated. The utilization factors, which were calculated in each 

method were finally compared. 

The first chapter presents some basic issues of the analysis of steel structures. There are also 

presented the methods, that are included in the new Eurocode 3.  

The second chapter presents the geometry of the bridge and the finite element model, which 

was created. The geometry of each member, the cross sections and the materials used are 

described. Also, in this chapter are presented the assumptions made in order to create the finite 

element model. 

The third chapter presents the loads, which were considered in the analysis of the bridge. The 

loads were calculated in accordance with the Eurocodes but there were made some 

simplifications. 

The next four chapters (4,5,6,7) present the implementation of methods M1, M2, M3 and M5. 

The utilisation factors of each member and for each method are calculated and compared. 

Different types of analysis (first order and second order) are conducted and different shapes of 

initial imperfection are used. Finally, the eighth chapter presents the final conclusions of this 

thesis.  


