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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κύριο θέμα εξέτασης της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση συστημάτων που περιέχουν 

στοιχεία με μη γραμμική συμπεριφορά από άποψη γεωμετρίας, όπως είναι τα καλώδια. Η ανάλυση θα 

πραγματοποιηθεί σε τρία διαφορετικά λογισμικά με σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων από αυτά και 

τη σύγκριση τους για την εξέταση της σύγκλισής τους. Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα 

ADINA, SAP2000 και ROBOT. Σε αυτά λοιπόν έγινε η προσπάθεια δημιουργίας όμοιων φορέων. Πρόκειται 

για έξι διαφορετικούς φορείς οι οποίοι επιβλήθηκαν και με διαφορετικές φορτίσεις για την εξέταση και 

αυτής της παραμέτρου. Η εξαγωγή έπειτα των αποτελεσμάτων έγινε με γραφήματα έτσι, ώστε η 

σύγκριση να είναι πιο προσιτή. Στο σώμα της εργασίας γίνεται και αναλυτική περιγραφή των φορέων. 

Ένα δεύτερο κομμάτι που εκτελέσθηκε επίσης είναι η περιγραφή κατά τη διαδικασία παραγωγής κάθε 

μοντέλου σε κάθε λογισμικό βήμα προς βήμα σε μορφή εγχειριδίου. Πιο αναλυτικά, η δομή που έχει η 

εργασία ξεκινάει με περιγραφή της μη γραμμικής ανάλυσης που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση 

τέτοιου είδους φορέων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται περιγραφή των φορέων που δημιουργήθηκαν, 

όπως και αναλυτική περιγραφή του στησίματος αυτών σε κάθε λογισμικό. Επειδή όμως εξετάζονται 

διαφορετικής φιλοσοφίας φορείς, κρίνεται αναγκαίο να αναλυθεί η δημιουργία του καθενός σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο. Σε κάθε επιμέρους κεφάλαιο γίνεται επίσης και η παρουσίαση-σύγκριση των αποτελεσμάτων. 
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ABSTRACT 

Major subject of this master thesis is the analysis of structures that consist of elements with geometric 

nonlinear behaviour. Cables are among those elements. The analysis is taking place on three different 

software programs in order to extract and compare their results for the examination of their 

convergence. The software programs that are being used, are ADINA, SAP2000 and ROBOT. Attempt 

was made to be built identical models in each of their graphical environment. The models that are being 

presented, are of six different structures that were loaded with different loads so as to examine this 

parameter, too. The results were extracted via graphs for the convenient comparison between them. 

Analytical description of each structure is taking place through the thesis. However, except from this 

comparison, an effort has been made for the accurate step by step description through the model 

building of each structure. Firstly, a description of nonlinear analysis, that is required for such structures, 

is taking place in order for the reader to familiarise with it. Next part is the description of each structure 

and the process of model building in each software. However, because of the peculiarity of each 

structure, a different chapter of each one is necessary. These chapters contain distinctive information 

of each model and the results, compared, through the analysis in the three software programs. 

  




