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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο  1ο  κεφάλαιο  περιγράφεται  η  γεωμετρία  των  γεφυρών  και  οι  μέθοδοι,  με  τις 

οποίες γίνονται οι υπολογισμοί στη μελέτη των γεφυρών. 

Στο  2ο  κεφάλαιο  αναλύεται  η  μέθοδος  της  εσχαροποίησης,  με  σημεία  αναφοράς 

στην  επιλογή  του  πλέγματος  της  εσχάρας  (μοντελοποίηση)  με  ραβδωτούς φορείς 

(Beam Elements) για 2 παραδείγματα, στην εύρεση γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

επιλεγμένων  διατομών,  και  στον  υπολογισμό  των  φορτίων  στους  κόμβους  της 

εσχάρας (ισοστατική κατανομή). 

Στο 3ο κεφάλαιο υπολογίζεται αναλυτικά, με 4 διαφορετικές μεθόδους, η στρεπτική 

ροπή αδράνειας (It) για όλες τις διατομές των 2 παραδειγμάτων. Πιο συγκεκριμένα 

για  τη  μέθοδο  κάθε  περίπτωσης  έχουμε:  α)  σε  ελεύθερη  στρέψη  κατά  SAINT 

VENANT, b)  με  τη  μέθοδο  του  ισοδύναμου  κύκλου,  γ)  με  το άθροισμα  επιμέρους 

γνωστών  διατομών,  δ)  με  την  χρήση  συνοριακών  στοιχείων  (Boundary  Elements 

Method). 

Στο  4ο  κεφάλαιο  πραγματοποιούνται  οι  επιλύσεις  των  2  προσομοιωμένων  σε 

εσχάρα  παραδειγμάτων  (όπου  το  1ο  παράδειγμα  επιλύεται  για  5  διαφορετικές 

γεωμετρίες διατομής), με 4 διαφορετικές προσεγγίσεις του συντελεστή στρεπτικής 

ροπής αδράνειας (Ιt). 

Στο  5ο  κεφάλαιο  συγκεντρώνονται  τα  απαραίτητα  αποτελέσματα  των  επιλύσεων 

του  4ου  κεφαλαίου  και  συγκρίνονται  με  τα  αποτελέσματα  αναλύσεων  στερεών 

πεπερασμένων  στοιχείων  (Solid  Elements).  Τέλος  αναφέρονται  τα  συμπεράσματα 

των διαφορών που προκύπτουν και προτείνονται τρόποι ελαχιστοποίησής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1ο	

Γέφυρες	–	Γεωμετρία	και	μέθοδοι	υπολογισμού	

Ο σχεδιασμός  του φορέα ανωδομής γεφυρών περιλαμβάνει σήμερα συνήθως  την 
κατασκευή  πλάκας  με  δοκούς,  καθώς  εξασφαλίζει  την  οικονομία  της  κατασκευής 
(επίτευξη  υψηλής  δυσκαμψίας  με  οικονομία  υλικού)  και  την  αυξημένη  ταχύτητα 
ολοκλήρωσής  της  (προκατασκευασμένες  δοκοί,  απλότητα  κατασκευής).  Ο φορέας 
καταστρώματος  με  σχεδιασμό  πλακοδοκού  εφαρμόζεται  κυρίως  για  την  κάλυψη 
ενός ή περισσοτέρων ευθύγραμμων τμημάτων μεσαίων ανοιγμάτων. Η κατασκευή 
των τεχνικών αυτών γίνεται είτε με επιτόπια σκυροδέτηση τόσο της πλάκας όσο και 
των  δοκών  ενίσχυσης  (χυτή  κατασκευή)  είτε,  όπως  τελευταία  συνηθίζεται,  με  τη 
μέθοδο  της  προκατασκευής.  Οι  δοκοί  ενίσχυσης  προκατασκευάζονται  σε 
εργοστάσιο ή επιτόπου στο εργοτάξιο από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα 
καθώς και από χάλυβα (σύμμικτη πλακοδοκός), με επαρκή αντοχή για μεταφορά – 
ανύψωση με σύστημα δύο γερανών (αποτροπή στρεπτοκαμπτικού λυγισμού), είναι 
ίδιες  και  έχουν  συνήθως  ίδιο  άνοιγμα.  Η  εκτεταμένη  χρήση  της  πλακοδοκού  στις 
σύγχρονες κατασκευές,  καθώς και το γεγονός ότι οι γέφυρες αποτελούν “γραμμές 
ζωής” απαιτεί ακριβή ανάλυση. Αστοχία στην ανωδομή γέφυρας μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την αδυναμία μεταφοράς ανθρωπιστικού υλικού και μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές εξαιτίας της αποκοπής της οδικής επικοινωνίας σε έκτακτη 
ανάγκη.  
 
Στις συνήθεις κτιριακές κατασκευές οι πλάκες έχουν εν γένει μικρά ανοίγματα της 
τάξης  των 4,0 m  έως 7,0 m  με  τις  δοκούς  ενίσχυσης  να  είναι αρκετά δύσκαμπτες 
(παραλαβή  σεισμικών  καταπονήσεων),  με  αποτέλεσμα  στην  ανάλυση  να 
επιτρέπεται  από  τους  διάφορους  κανονισμούς  (κατά  κάποιο  τρόπο  μάλιστα 
συνιστούν)  οι  δοκοί  ενίσχυσης  να  θεωρούνται  ως  στηρίξεις  της  πλάκας  με 
δεσμευμένη τη βύθιση και ελεύθερη τη στρεπτική στροφή. Έτσι, η πλάκα μπορεί να 
μελετάται ανεξάρτητα από τις δοκούς ενίσχυσης σύμφωνα με την κλασσική θεωρία 
πλακών.  Υπογραμμίζεται  ότι  οι  δοκοί  ενίσχυσης  στην  περίπτωση  αυτή 
υπολογίζονται με τη θεώρηση του συνεργαζόμενου πλάτους, το οποίο καθορίζεται 
προσεγγιστικά από  τους  κανονισμούς.  Αντίθετα,  στη  γεφυροποιία  το άνοιγμα  του 
φορέα  καταστρώματος  με  σχεδιασμό πλακοδοκού  είναι  αρκετά μεγάλο  της  τάξης 
των 20.0m έως 40.0m, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απομονωθεί η ανάλυση της 
πλάκας  από  τις  δοκούς,  έστω  και  αν  το  ύψος  των  δοκών  είναι  αρκετά  αυξημένο 
(μέχρι και 2.5m). Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση είναι αρκετά σύνθετη καθώς θα 
πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  η  αλληλεπίδραση  της  πλάκας  με  τις  δοκούς.  Όμως  στη 
περίπτωση γεφυροποιίας,  στην πλειονότητα  των περιπτώσεων οι δοκοί ενίσχυσης 
για λόγους οικονομίας, αφενός τοποθετούνται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους 
και  αφετέρου  είναι  αρκετά  “υψηλές”  συγκρινόμενες  με  το  πάχος  της  συμπαγούς 
πλάκας,  με  άμεσο  αποτέλεσμα  το  προσομοίωμα  της  ισοδύναμης  ορθοτροπικής 
πλάκας  να  μην  μπορεί  να  προσεγγίσει  ικανοποιητικά  τη  συμπεριφορά  της 
πλακοδοκού. Αξίζει να τονισθεί ότι σε καμία περίπτωση η προσομοίωση πλάκας με 
νευρώσεις  με  τη  θεώρηση ορθοτροπικής  πλάκας  δεν  μπορεί  να προσδιορίσει  την 
ένταση στη διεπιφάνεια πλάκας − δοκού. Ακολούθως με τη πρόοδο στην τεχνολογία 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών προτάθηκαν πιο βελτιωμένα μοντέλα στηριζόμενα 
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κυρίως  στη  Μέθοδο  Πεπερασμένων  Στοιχείων  (Finite  Element  Method),  με  πιο 
σημαντικά τα ακόλουθα: 
 

 
 

I. FEM  1.  Προσομοίωση  πλάκας  και  δοκών  με  κελυφωτά  πεπερασμένα 
στοιχεία  (shell elements) 
 

II. FEM 2. Προσομοίωση πλάκας με κελυφωτά πεπερασμένα στοιχεία (shell 
elements)  και δοκών με ραβδωτά στοιχεία  (beam elements)  χωρίς ή με 
εκκεντρότητα,  χρησιμοποιώντας  στη  δεύτερη  περίπτωση  στερεούς 
κόμβους (rigid offset) 
 

III. FEM  3.  Προσομοίωση  ολόκληρης  της  πλακοδοκού  με  στερεά 
πεπερασμένα στοιχεία (solid elements) 
 

Η  πρώτη  προσομοίωση  πεπερασμένων  στοιχείων  (FEM  1)  μπορεί  να  εφαρμοστεί 

εάν οι δοκοί ενίσχυσης έχουν ορθογωνική διατομή και το πάχος τους είναι αρκετά 
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μικρό  (περίπου  το  ίδιο  με  το  πάχος  της  πλάκας).  Στα  σημεία  τομής  πλάκας  και 

δοκών  λόγω  αλληλοκάλυψης  λαμβάνεται  υπόψη  πρόσθετη  επιφάνεια  η  οποία 

όμως δεν επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα (Rombach, 2000). Στην περίπτωση 

που οι δοκοί ενίσχυσης έχουν διατομή τυχόντος σχήματος μπορεί να εφαρμοστεί η 

δεύτερη  προσομοίωση  (FEM 2).  Εάν  το  ύψος  των  δοκών  είναι  αρκετά  μεγάλο  θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η εκκεντρότητα της πλάκας με τις δοκούς. Στην περίπτωση 

αυτή  θα  πρέπει  να  δοθεί  προσοχή  στην  έκκεντρη  σύνδεση  των  ραβδωτών  και 

κελυφωτών  στοιχείων  καθώς  τα  μητρώα  εκκεντρότητας  (μετάθεσης)  με  τα  οποία 

προσομοιώνονται  οι  στερεοί  κόμβοι  δεν  εξασφαλίζουν  πάντα  στατικές  και 

κινηματικές συνθήκες στις διεπιφάνειες  (Hartmann and Katz, 2002).  Τέλος, παρότι 

οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών σήμερα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, 

μια  πλήρης  τρισδιάστατη  ανάλυση  με  στερεά  πεπερασμένα  στοιχεία,  δηλαδή  η 

τρίτη προσομοίωση  (FEM 3),  συνεχίζει  να  είναι αρκετά  κοπιαστική  ιδιαίτερα στην 

καθημερινή  μελετητική  πρακτική.  Επίσης,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  προκειμένου 

να  αποφευχθούν  “παρασιτικές  δυσκαμψίες”  (shear‐locking,  membrane‐locking) 

απαιτείται η χρησιμοποίηση αρκετών στρώσεων στερεών πεπερασμένων στοιχείων 

στην πλάκα (Knothe und Wessels, 1992), αυξάνοντας έτσι κατά πολύ το πλήθος των 

αγνώστων και συνεπώς τον υπολογιστικό χρόνο. Στην πράξη η πλακοδοκός συνήθως 

αναλύεται  με  τη  Μέθοδο  Εσχαροποίησης  (Σαπουντζάκης,  1999).  Τη  μέθοδο  της 

Εσχαροποίησης θα την εξετάσουμε αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2ο	

Μέθοδος	Εσχαροποίησης	

Η	Μέθοδος	της	Εσχαροποίησης	κυρίως	εφαρμόζεται	για	την	ανάλυση	ανωδομών	
γεφυρών,	οι	οποίες	συνήθως	είναι	μορφής	πλακοδοκού.	Οι	γέφυρες	της	μορφής	
αυτής	 έχουν	 μεγάλη	 εφαρμογή	 στις	 περιπτώσεις	 γεφυρώσεων	 μικρών	 έως	
μεσαίων	ανοιγμάτων	(συνήθης	περίπτωση	για	τα	Ελληνικά	δεδομένα).	Λόγω	της	
μορφής	τους	προσφέρονται	για	τον	υπολογισμό	με	την	βοήθεια	προγραμμάτων	
εσχάρας.	Είναι	προφανές	ότι	η	ακρίβεια	των	υπολογισμών	των	προγραμμάτων	
εσχάρας	 εξαρτάται	 σε	πολύ	μεγάλο	βαθμό	από	 την	 “πιστότητα”	 του	 μοντέλου	
που	 θα	 επιλεγεί.	 Οδηγός	 και	 κριτήριο	 για	 την	 επιτυχημένη	 επιλογή	 πρέπει	 να	
είναι	η	γνώση	της	πραγματικής	στατικής	συμπεριφοράς	του	φορέα.	Επίσης είναι 
προφανές,  ότι  η  ακρίβεια  των  αποτελεσμάτων  της  προσομοίωσης    εξαρτάται  και 
από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μελών του χωρικού ραβδόμορφου φορέα.	
Τα  γεωμετρικά  αυτά  χαρακτηριστικά  είναι  το  εμβαδόν  (Α),  οι  καμπτικές  ροπές 
αδράνειας  (Ιy)  και  η  στρεπτική  ροπή  αδράνειας  (Ιt).  Βάση  των  παραπάνω 
ακολουθούν  2  αντιπροσωπευτικά  παραδείγματα  ανωδομής  γεφυρών  μορφής 
πλακοδοκού, ώστε να γίνει η μοντελοποίηση τους σε εσχάρα και να γίνει η επίλυση 
τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
 

2.1	Παράδειγμα	1 
 
 

2.1.1	Επιλογή	πλέγματος	εσχάρας	για	το	παράδειγμα	1	

Αρχικά  κατά  τη  δημιουργία  της  εσχάρας  φροντίζουμε  η  εσχάρα  αποτελεί  ακριβή 

προσομοίωση  της  γεωμετρίας  της  πλάκας  της  ανωδομής  (πλάκα  με  τη  γενική 

έννοια)  του παραδείγματος 1  (βλ. Σχ. 2.1.1). Ακολούθως, διατάσουμε τα μέλη της, 

πρώτα  τα  διαμήκη  και  μετά  τα  εγκάρσια  (επίσης  ονομάζονται  κύρια  και 

δευτερεύοντα  αντιστοίχως),  ανάλογα  με  τον  τρόπο  στατικής  λειτουργίας  της 

ανωδομής.  Τα  κύρια  μέλη,  με  μήκος  όσο  το  θεωρητικό  διαμήκες  άνοιγμα  (=από 

στήριξη  σε  στήριξη)  της  ανωδομής,  τοποθετούνται  κατά  τη  διεύθυνση  των 

διαμήκων  νευρώσεων  (κύριες  δοκοί)  και  στη  θέση  του  κέντρου  βάρους  της 

διατομής  των  νευρώσεων  (κορμός).  Δηλαδή,  τα  κύρια  μέλη  προσομοιάζουν  τις 

κύριες δοκούς (μηκίδες). Σε περίπτωση που υπάρχει και ανάγκη ύπαρξης διαμήκων 

γραμμικών ράβδων που θα αντιπροσωπεύουν τμήματα της πλάκας, τότε οι ράβδοι 

αυτοί  θα  βρίσκονται  στο  κέντρο  βάρους  των  ζωνών  της  πλάκας.  Στη  συνέχεια 

τοποθετούνται  τα  εγκάρσια  μέλη,  με  μήκος  όσο  η  απόσταση  μεταξύ  των 

κεντροβαρικών  αξόνων  των  δύο  ακραίων  διαμήκων  νευρώσεων.  Λαμβάνονται 

αποστάσεις των εγκάρσιων ράβδων ίσες προς 1,0 m, τα εγκάρσια αυτά μέλη είναι 

σημαντικό να τέμνουν τα κύρια μέλη κάθετα, ώστε οι κάμψεις της ανωδομής στις 

δύο  διευθύνσεις  να  είναι  κατά  το  δυνατόν  ανεξάρτητες  μεταξύ  τους.  Διότι 

διαφορετικά,  η  ροπή  κάμψεως  του  κύριου  μέλους,  θα  έχει  σαν  συνέπεια  την 
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ανάπτυξη σε κάποιο ποσοστό ροπής στρέψεως στο δευτερεύον μέλος και αντίθετα, 

όπως βλέπουμε στο Σχ. 2.1.3. 

 

Κάτοψη παραδείγματος 1 

Σχ. 2.1.1 

 

Τομή 1Α‐1Α της κάτοψης του παραδείγματος 1 

Σχ. 2.1.2 
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Μοντελοποίηση	σε	εσχάρα	της	κάτοψης	του	παραδείγματος	1	
Σχ. 2.1.3	
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2.1.2	Γεωμετρικά	χαρακτηριστικά	των	μελών	της	εσχάρας	του	
παραδείγματος	1	

Τα  γεωμετρικά  χαρακτηριστικά  των  διατομών,  των  γραμμικών  στοιχείων  της 

εσχάρας του παραδείγματος 1 υπολογίζονται ως εξής: 

Σύμφωνα  με  το  σχήμα  2.1.4  που  ακολουθεί,  οι  διαμήκες  γραμμικές  ράβδοι 

λαμβάνονται στα σημεία του κέντρου βάρους τους. 

 

 

 

 

Τομή 1Α‐1Α της κάτοψης του παραδείγματος 1 

Σχ. 2.1.4 
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Οι ράβδοι 1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Ζ, 1.Η, 1.Θ έχουν ορθογωνική διατομή 1,0*0,20 m² και 

τα γεωμετρικά και μηχανικά τους στοιχεία υπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Διατομή 1. Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντεταγμένες Διατομής  Εμβαδόν Διατομής  Α = 0,2 m² 

Κόμβοι  Χ (m)  Υ (m)  Συντεταγμένες 

1  0  0   Κέντρου Βάρους Διατομής 

2  0  0,2  Χ (m)  Υ (m) 

3  1  0,2  Κ.Β.  0,5  0,1 

4  1  0  Στατικές Ροπές 

Ροπές Αδράνειας  Χ (m)  Υ (m) 

Ιxx  0,00067  m⁴  [M]  0,02  0,1 

Iyy  0,01667  m⁴  Imax  0,0166667 m⁴ 

Ixy = Iyx  5,55E‐17  m⁴  Imin  0,000666667 m⁴ 

Μέτρο Διατμήσεως του υλικού  Μέτρο Ελαστικότητας 

Ε  2,9E+07  kN/m²  G  1,208E+07  kN/m² 

Πολική Ροπη Αδράνειας  Στρεπτική Ροπή Αδράνειας 

Ιp  0,0173  m⁴  Ιt  –  m⁴ 
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Η  ράβδος  1.Α  είναι  πλακοδοκός,  τα  στοιχεία  της  οποίας  είναι  μεταβλητά, 

δημιουργώντας  5  υποπεριπτώσεις  επίλυσης.  Οι  5  διαφορετικές  διατομές  της 

ράβδου είναι οι εξής: 

Διατομή 1.Α.a. ( hb = 0,0 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντεταγμένες Διατομής  Εμβαδόν Διατομής  Α = 0,6 m² 

Κόμβοι  Χ (m)  Υ (m)  Συντεταγμένες 

1  0  0   Κέντρου Βάρους Διατομής 

2  0  0,2  Χ (m)  Υ (m) 

3  3  0,2  Κ.Β.  1,5  0,1 

4  3  0  Ροπές Αντίστασης 

Ροπές Αδράνειας  Χ (m)  Υ (m) 

Ιxx  0,00200  m⁴  [M]  0,06  0,9 

Iyy  0,45000  m⁴  Imax  0,45 m⁴ 

Ixy = Iyx ‐1,94E‐17  m⁴  Imin  0,002 m⁴ 

Μέτρο Ελαστικότητας  Μέτρο Διατμήσεως του υλικού 

Ε  2,9E+07  kN/m²  G  1,208E+07  kN/m² 

Πολική Ροπη Αδράνειας  Στρεπτική Ροπή Αδράνειας 

Ιp  0,4520  m⁴  Ιt  –  m⁴ 
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Διατομή 1.Α.b.( hb = 0,5 m) 

 

 

 

 

 

 

 

Συντεταγμένες Διατομής  Εμβαδόν Διατομής  Α = 1,1 m² 

Κόμβοι  Χ (m)  Υ (m)  Συντεταγμένες 

1  0  0   Κέντρου Βάρους Διατομής 

2  0  0,5  Χ (m)  Υ (m) 

3  ‐1  0,5  Κ.Β.  0,5  0,440909 

4  ‐1  0,7  Στατικές Ροπές 

5  2  0,7  Χ (m)  Υ (m) 

6  2  0,5  [M]  0,485  0,55 

7  1  0,5  Imax  0,491667 m⁴ 

8  1  0  Imin  0,0458258 m⁴ 

Ροπές Αδράνειας  Μέτρο Ελαστικότητας 

Ιxx  0,04583  m⁴  Ε  2,9E+07  kN/m² 

Iyy  0,49167  m⁴  Μέτρο Διατμήσεως του υλικού 

Ixy = Iyx  ‐4,71E‐17  m⁴  G  1,208E+07  kN/m² 

Πολική Ροπη Αδράνειας  Στρεπτική Ροπή Αδράνειας 

Ιp  0,5375  m⁴  Ιt  –  m⁴ 
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Διατομή 1.Α.c.( hb = 1,0 m) 

 

 

 

 

 

 

Συντεταγμένες Διατομής  Εμβαδόν Διατομής  Α = 1,6 m² 

Κόμβοι  Χ (m) 
Υ 
(m)  Συντεταγμένες 

1  0  0   Κέντρου Βάρους Διατομής 

2  0  1  Χ (m)  Υ (m) 

3  ‐1  1  Κ.Β.  0,5  0,725 

4  ‐1  1,2  Στατικές Ροπές 

5  2  1,2  Χ (m)  Υ (m) 

6  2  1  [M]  1,16  0,8 

7  1  1  Imax  0,533333 m⁴ 

8  1  0  Imin  0,220333 m⁴ 

Ροπές Αδράνειας  Μέτρο Ελαστικότητας 

Ιxx  0,22033  m⁴  Ε  2,9E+07  kN/m² 

Iyy  0,53333  m⁴  Μέτρο Διατμήσεως του υλικού 

Ixy = Iyx  ‐6,83E‐17  m⁴  G  1,208E+07  kN/m² 

Πολική Ροπη Αδράνειας  Στρεπτική Ροπή Αδράνειας 

Ιp  0,7537  m⁴  Ιt  –  m⁴ 
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Διατομή 1.Α.d. ( hb = 1,5 m) 

 

 

 

 

Συντεταγμένες Διατομής  Εμβαδόν Διατομής  Α = 2,1 m² 

Κόμβοι  Χ (m) 
Υ 
(m)  Συντεταγμένες 

1  0  0   Κέντρου Βάρους Διατομής 

2  0  1,5  Χ (m)  Υ (m) 

3  ‐1  1,5  Κ.Β.  0,5  0,992857 

4  ‐1  1,7  Στατικές Ροπές 

5  2  1,7  Χ (m)  Υ (m) 

6  2  1,5  [M]  2,085  1,05 

7  1  1,5  Imax  0,5928933 m⁴ 

8  1  0  Imin  0,575 m⁴ 

Ροπές Αδράνειας  Μέτρο Ελαστικότητας 

Ιxx  0,59589  m⁴  Ε  2,9E+07  kN/m² 

Iyy  0,57500  m⁴  Μέτρο Διατμήσεως του υλικού 

Ixy = Iyx  ‐2,65E‐17  m⁴  G  1,208E+07  kN/m² 

Πολική Ροπη Αδράνειας  Στρεπτική Ροπή Αδράνειας 

Ιp  1,1709  m⁴  Ιt  –  m⁴ 
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Διατομή 1.Α.e. ( hb = 2,0 m) 

 

 

Συντεταγμένες Διατομής  Εμβαδόν Διατομής  Α = 2,6 m² 

Κόμβοι  Χ (m) 
Υ 
(m)  Συντεταγμένες 

1  0  0   Κέντρου Βάρους Διατομής 

2  0  2  Χ (m)  Υ (m) 

3  ‐1  2  Κ.Β.  0,5  1,25385 

4  ‐1  2,2  Στατικές Ροπές 

5  2  2,2  Χ (m)  Υ (m) 

6  2  2  [M]  3,26  1,3 

7  1  2  Imax  1,22713 m⁴ 

8  1  0  Imin  0,616667 m⁴ 

Ροπές Αδράνειας  Μέτρο Ελαστικότητας 

Ιxx  1,22713  m⁴  Ε  2,9E+07  kN/m² 

Iyy  0,61667  m⁴  Μέτρο Διατμήσεως του υλικού 

Ixy = Iyx  ‐2,50E‐17  m⁴  G  1,208E+07  kN/m² 

Πολική Ροπη Αδράνειας  Στρεπτική Ροπή Αδράνειας 

Ιp  1,8438  m⁴  Ιt  –  m⁴ 

 

Οι συντεταγμένες των κόμβων δίνονται σε τοπικό σύστημα αξόνων x,y. 
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Στην  εργασία  αυτή  θεωρήσαμε  ότι  η  υψομετρική  διαφορά  μεταξύ  του  κέντρου 

βάρους  της  πλακοδοκού  και  του  κέντρου  βάρους  των  ορθογωνικών  γραμμικών 

διαμήκων  ράβδων,  με  τις  οποίες  μοντελοποιήθηκαν  τα  εκτός  της  πλακοδοκού 

τμήματα της πλάκας, δεν παίζει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα και επομένως η 

διαφορά  αυτή  δεν  ελήφθη  υπ’  όψη  στους  υπολογισμούς.  Όσον  αφορά  στις 

εγκάρσιες ράβδους, αυτές είναι όλες διατομής 1.Θ, διαστάσεων 1,0*0,20 m² και στο 

μοντέλο  απέχουν  μεταξύ  του  ανά  1,0  m.  Η  πρώτη  και  η  τελευταία  γραμμική 

εγκάρσια  ράβδος,  απέχουν  από  τις  στηρίξεις  0,5  m.  Αυτή  η  μέθοδος 

μοντελοποίησης  μας  επιτρέπει  να  κάμπτονται  όλες  οι  εγκάρσιες  ράβδοι.  Σε 

περίπτωση όπου υπήρχε εγκάρσια ράβδος μεταξύ των σημείων στήριξης, τότε αυτή 

η ράβδος θα ήταν ανενεργή εφόσον έχουμε θεωρήσει φορτία μόνο στους κόμβους 

της εσχάρας. Επομένως κάποιο τμήμα του φορτίου θα μεταβιβαζόταν κατ’ ευθείαν 

στη στήριξη και δεν θα είχε καμία επίδραση στη συμπεριφορά της εσχάρας. Εδώ θα 

πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  ο  τρόπος  μοντελοποίησης  που  περιγράφηκε  παραπάνω, 

λαμβάνει  υπ’  όψη 2  φορές  κάθε  σημείο  της  επιφάνειας  του φορέα  (1  φορά  στις 

διαμήκεις ράβδους και 1 φορά στις εγκάρσιες ράβδους). Όμως το γεγονός αυτό δεν 

επηρεάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων εφόσον στην επίλυση δεν λαμβάνεται 

υπ’ όψη το  ίδιο βάρος  (Ι.Β.) της κατασκευής και τα υπόλοιπα φορτία λαμβάνονται 

μόνο  σαν  συγκεντρωμένα  φορτία  στους  κόμβους.  Η  τιμή  των  φορτίων 

υπολογίζονται από την επιφάνεια επιρροής του κόμβου. 
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Με  βάση  όσα  αναφέρθηκαν  παραπάνω  το  μοντέλο  της  εσχάρας,  χωρίς  φορτία, 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Εσχάρα παραδείγματος 1 

Σχ.2.1.5 
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2.1.3	Υπολογισμός	και	εφαρμογή	των	φορτίων	της	εσχάρας	για	το	
παράδειγμα	1	

Τα φορτία  που  πραγματικά  δρουν  μεταξύ  των  μελών  της  εσχάρας,  μεταφέρονται 

συνήθως  στους  κόμβους  4της  εσχάρας  με  ‘‘ισοστατική  κατανομή’’.  Έτσι,  για 

κατανεμημένη φόρτιση,  σε  κάθε  κόμβο ασκείται  δύναμη  ίση με  το  κατανεμημένο 

φορτίο επί  την επιφάνεια της ανωδομής που του αντιστοιχεί  (εμβαδόν επιρροής). 

Στην περίπτωση συγκεντρωμένων δυνάμεων,  τοποθετούνται δυνάμεις στους γύρω 

κόμβους,  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  η  συνισταμένη  τους  να  συμπίπτει  με  την 

πραγματική εξωτερική δύναμη κατά μέτρο και κατά θέση (βλ. Σχ. 2.1.6). 

 

Ισοστατική κατανομή φορτίων 

Σχ. 2.1.6 

Η  απλοποίηση  όμως  της  ‘‘ισοστατικής  κατανομής’’  στην  περίπτωση  των 

συγκεντρωμένων  δυνάμεων,  συχνά  οδηγεί  σε  προβλήματα  ακριβείας.  Στην 

περίπτωση  αυτή,  η  εσχάρα  δεν  μπορεί  να  δώσει  τις  μέγιστες  τοπικές  ροπές 

κάμψεως  και  στρέψεως,  που  υπάρχουν  στην  περιοχή  του  συγκεντρωμένου 

φορτίου. Όμως ούτως η άλλως στη παρούσα εργασία δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα 

φορτία, αλλά μόνο ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο. 

Όσον αφορά στον υπολογισμό των φορτίων με βάση τα οποία θα γίνει η επίλυση, 

ισχύουν τα παρακάτω: 

o Σε κάθε κόμβο της ράβδου 1.Α υπάρχει φορτίο ίσο με:  

P1.Α = 10,0   *3,0m*1,0m = 30 kN 

o Σε κάθε κόμβο των ράβδων 1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Ζ, 1.Η υπάρχει φορτίο ίσο με: 

P1.Β‐1.Η = 10,0   *1,0m*1,0m = 10 kN 

Το ίδιο βάρος (Ι.Β.)  της  κατασκευής  δεν  λαμβάνεται  υπ’ όψη  σύμφωνα με όσα 

διατυπώθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο. 
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Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μοντέλο της προς επίλυσης εσχάρας 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Προς επίλυση εσχάρα παραδείγματος 1 

Σχ. 2.1.7 
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2.2	Παράδειγμα	2 
 

2.2.1	Επιλογή	πλέγματος	εσχάρας	για	το	παράδειγμα	2	

Όπως	 και	 στο	 εδάφιο	 2.1.1,	 όπου	 περιγράφεται	 αναλυτικά	 η	 διαδικασία	
επιλογής	 πλέγματος	 της	 εσχάρας	 για	 το	 παράδειγμα	 1,	 θα	 ακολουθηθεί	
αντίστοιχη	 διαδικασία	 επιλογής	 και	 για	 το	 παράδειγμα	 2.	 Επομένως	 για	 την	
κάτοψη	και	την	τομή	του	παραδείγματος	2	που	ακολουθεί,	θα	δημιουργήσουμε	
το	πλέγμα	της	ζητούμενης	εσχάρας	(βλ	Σχ.	2.2.3).	

	

Κάτοψη	παραδείγματος	2	
Σχ.	2.2.1	
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Τομή 2Α‐2Α της κάτοψης του παραδείγματος 2 

Σχ. 2.2.2 
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Μοντελοποίηση	σε	εσχάρα	της	κάτοψης	του	παραδείγματος	2	
Σχ.	2.2.3 
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2.2.2	Γεωμετρικά	χαρακτηριστικά	των	μελών	της	εσχάρας	του	
παραδείγματος	2	

Τα  γεωμετρικά  χαρακτηριστικά  των  διατομών,  των  γραμμικών  στοιχείων  της 

εσχάρας του παραδείγματος 2 υπολογίζονται ως εξής: 

Σύμφωνα με  το  Σχ. 2.2.2,  οι  διαμήκες  γραμμικές  ράβδοι  λαμβάνονται  στα  σημεία 

του κέντρου βάρους τους. 

 

 

Τομή 2Α‐2Α της κάτοψης του παραδείγματος 2 

Σχ. 2.2.2 
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Οι ράβδοι 2.Α, 2.Β, 2.Γ έχουν την παρακάτω σχεδιασμένη σύνθετη διατομή. 

Διατομή 2.A 

 

Συντεταγμένες Διατομής  Εμβαδόν Διατομής  Α = 0,86 m² 

Κόμβοι  Χ  Υ  Συντεταγμένες  

1  0  0  Κέντρου Βάρους Διατομής 

2  0  0,15  Χ (m)  Υ (m) 

3  0,4  0,25  Κ.Β.  0,5  0,835465 

4  0,4  0,95  Στατικές Ροπές 

5  0  1,05  Χ (m)  Υ (m) 

6  0  1,2  [M]  0,7185  0,43 

7  ‐0,5  1,2  Imax  0,198902 m⁴ 

8  ‐0,5  1,35  Imin  0,130667 m⁴ 

9  1,5  1,35  Ροπές Αδράνειας 

10  1,5  1,2  Ιxx  0,19890  m⁴ 

11  1  1,2  Iyy  0,13067  m⁴ 

12  1  1,05  Ixy = Iyx  ‐1,53E‐17  m⁴ 

13  0,6  0,95  Μέτρο Ελαστικότητας 

14  0,6  0,25  Ε  2,9E+07  kN/m² 

15  1  0,15  Μέτρο Διατμήσεως του υλικού 

16  1  0  G  1,208E+07  kN/m² 

Πολική Ροπη Αδράνειας  Στρεπτική Ροπή Αδράνειας 

Ιp  0,3296  m⁴  Ιt  –  m⁴ 
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Οι ράβδοι 2.Δ, 2.Ε έχουν την παρακάτω ορθογωνική διατομή 1,50*0,15 m². 

Διατομή 2.Δ, 2.Ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντεταγμένες Διατομής  Εμβαδόν Διατομής  Α = 0,225 m² 

Κόμβοι  Χ  Υ  Συντεταγμένες 

1  0  0   Κέντρου Βάρους Διατομής 

2  0  0,15  Χ (m)  Υ (m) 

3  1,5  0,15  Κ.Β.  0,75  0,075 

4  1,5  0  Στατικές Ροπές 

Ροπές Αδράνειας  Χ (m)  Υ (m) 

Ιxx  0,000422  m⁴  [M]  0,016875  0,16875 

Iyy  0,042188  m⁴  Imax  0,0421875 m⁴ 

Ixy = Iyx  9,19E‐17  m⁴  Imin  0,000421875 m⁴ 

Μέτρο Διατμήσεως του υλικού  Μέτρο Ελαστικότητας 

G  1,208E+07  kN/m²  Ε  2,9E+07  kN/m² 

Πολική Ροπη Αδράνειας  Στρεπτική Ροπή Αδράνειας 

Ιp  0,0426  m⁴  Ιt  –  m⁴ 
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Η ράβδος 2.Ζ έχει την παρακάτω ορθογωνική διατομή 1,00*0,15 m². 

Διατομή 2.Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντεταγμένες Διατομής  Εμβαδόν Διατομής  Α = 0,15 m² 

Κόμβοι  Χ  Υ  Συντεταγμένες 

1  0  0   Κέντρου Βάρους Διατομής 

2  0  0,15  Χ (m)  Υ (m) 

3  1  0,15  Κ.Β.  0,5  0,075 

4  1  0  Στατικές Ροπές 

Ροπές Αδράνειας  Χ (m)  Υ (m) 

Ιxx  0,000281  m⁴  [M]  0,01125  0,075 

Iyy  0,012500  m⁴  Imax  0,0125 m⁴ 

Ixy = Iyx  ‐1,63E‐17  m⁴  Imin  0,00028125 m⁴ 

Μέτρο Διατμήσεως του υλικού  Μέτρο Ελαστικότητας 

G  1,208E+07  kN/m²  Ε  2,9E+07  kN/m² 

Πολική Ροπη Αδράνειας  Στρεπτική Ροπή Αδράνειας 

Ιp  0,0128  m⁴  Ιt  –  m⁴ 

 

Οι συντεταγμένες των κόμβων δίνονται σε τοπικό σύστημα αξόνων x,y. 
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Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η υψομετρική διαφορά μεταξύ του κέντρου 

βάρους των γραμμικών ράβδων διατομής 2.Α, 2.Β, 2.Γ και του κέντρου βάρους των 

ορθογωνικών γραμμικών ράβδων διατομής 2.Δ, 2.Ε, δεν παίζει σημαντικό ρόλο στα 

αποτελέσματα  και  επομένως  η  διαφορά  αυτή  δεν  ελήφθη  υπ’  όψη  στους 

υπολογισμούς. Όσον αφορά στις εγκάρσιες ράβδους, αυτές είναι όλες διατομής 2.Ζ 

διαστάσεων 1,0*0,15 m² και στο μοντέλο απέχουν μεταξύ του ανά 1,0 m. Η πρώτη 

και η τελευταία γραμμική εγκάρσια ράβδος απέχουν από τις στηρίξεις 0,5 m. Αυτή η 

μέθοδος μοντελοποίησης, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μας επιτρέπει να 

κάμπτονται όλες οι εγκάρσιες ράβδοι. Σε περίπτωση όπου υπήρχε εγκάρσια ράβδος 

μεταξύ  των  σημείων  στήριξης,  τότε  αυτή  η  ράβδος  θα  ήταν  ανενεργή  εφόσον 

έχουμε  θεωρήσει  φορτία  μόνο  στους  κόμβους  της  εσχάρας.  Επομένως  κάποιο 

τμήμα  του  φορτίου  θα  μεταβιβαζόταν  κατ’  ευθείαν  στη  στήριξη  και  δεν  θα  είχε 

καμία  επίδραση  στη  συμπεριφορά  της  εσχάρας.  Επίσης  κι  εδώ  θα  πρέπει  να 

σημειωθεί ότι ο τρόπος μοντελοποίησης που περιγράφηκε παραπάνω λαμβάνει υπ’ 

όψη  2  φορές  κάθε  σημείο  της  επιφάνειας  του  φορέα  (1  φορά  στις  διαμήκεις 

ράβδους και 1 φορά στις εγκάρσιες ράβδους). Όμως το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει 

την ακρίβεια των αποτελεσμάτων εφόσον στην επίλυση δεν λαμβάνεται υπ’ όψη το 

ίδιο  βάρος  (Ι.Β.)  της  κατασκευής  και  τα  υπόλοιπα  φορτία  λαμβάνονται  μόνο  σαν 

συγκεντρωμένα  φορτία  στους  κόμβους  και  η  τιμή  τους  υπολογίζονται  από  την 

επιφάνεια επιρροής του κόμβου. 
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Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μοντέλο της εσχάρας, χωρίς τα φορτία, 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Εσχάρα παραδείγματος 2 

Σχ.2.2.4 
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2.2.3	Υπολογισμός	και	εφαρμογή	των	φορτίων	της	εσχάρας	για	το	
παράδειγμα	2 

 

Όπως και στο εδάφιο 2.1.3, τα πραγματικά φορτία που δρουν μεταξύ των μελών της 

εσχάρας,  μεταφέρονται  στους  κόμβους  της  εσχάρας  με  ‘‘ισοστατική  κατανομή’’. 

Έτσι,  για  κατανεμημένη  φόρτιση,  σε  κάθε  κόμβο  ασκείται  δύναμη  ίση  με  το 

κατανεμημένο  φορτίο  επί  την  επιφάνεια  της  ανωδομής  που  του  αντιστοιχεί 

(εμβαδόν  επιρροής).  Στην  περίπτωση  συγκεντρωμένων  δυνάμεων,  τοποθετούνται 

δυνάμεις  στους  γύρω  κόμβους,  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  η  συνισταμένη  τους  να 

συμπίπτει με την πραγματική εξωτερική δύναμη κατά μέτρο και κατά θέση. Όμως, 

όπως  και  στο  παράδειγμα  1,  έτσι  και  στο  παράδειγμα  2  δεν  υπάρχουν 

συγκεντρωμένα φορτία, αλλά μόνο ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο.  

Όσον αφορά στον υπολογισμό των φορτίων με βάση τα οποία θα γίνει η επίλυση, 

ισχύουν τα παρακάτω: 

Από την επιφάνεια του φορέα, φορτίζεται μόνο το τμήμα που φαίνεται στο Σχ.2.2.2.  

Για τον υπολογισμό των φορτίων γίνονται οι εξής παραδοχές: 

o Οι κόμβοι των διαμήκων δοκών 2.Γ και 2.Ε δεν φορτίζονται. 

o Οι κόμβοι της διαμήκους δοκού 2.Δ φορτίζονται με φορτίο ίσο με: 

P2.Δ = 25,0   *1,5m*1,0m = 37,5 kN 

o Οι κόμβοι της διαμήκους δοκού 2.Α φορτίζονται με φορτίο ίσο με: 

P2.Α = 25,0   *1,0m*1,0m+P2.A1 = 25,0   *1,0m*1,0m+23,43 kN = 48,43 kN 

Όπου το P2.A1 είναι το φορτίο που λαμβάνει η δοκός 2.Α από τη φόρτιση της 

επιφάνειας μεταξύ των δοκών 2.Α και 2.Β 

o Οι κόμβοι της διαμήκους δοκού 2.Β φορτίζονται με φορτίο ίσο με: 

P2.Β = P2.Β1 = 14,06 kN  

Όπου  P2.Β1  είναι  το  φορτίο  που  λαμβάνει  η  δοκός  από  τη  φόρτιση  της 

επιφανείας μεταξύ των δοκών 2.Α και 2.Β. 
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Ο  υπολογισμός  των P2.A1  και P2.Β1  γίνεται  από  την  επίλυση  “αμφιέρειστης”  δοκού 

στο Σχ. 2.2.5 και έχει ως εξής: 

Προς επίλυση αμφιέρειστη δοκός 

Σχ.2.2.5 

o P2.A1 = 
∗ ,

 *(2 – 
,
) kN = 23,43 kN 

o P2.Β1 = 
∗ ,

∗
 = 14,06 kN 

Και εδώ το ίδιο βάρος (Ι.Β.) της κατασκευής δεν λαμβάνεται υπ’ όψη σύμφωνα με 

όσα διατυπώθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο. 
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Επομένως με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το μοντέλο της προς επίλυσης εσχάρας 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Προς επίλυση εσχάρα παραδείγματος 2 

Σχ.2.2.6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3ο	

Στρέψη	ράβδου 

Στρέψη ράβδου καλείται η φόρτιση εκείνη κατά την οποία ένα ζεύγος δυνάμεων 

επιδρά σε μια διατομή, έτσι ώστε το επίπεδο του ζεύγους να είναι κάθετο στον 

άξονα της ράβδου και το ελεύθερο διάνυσμα της ροπής Μt του ζεύγους να έχει τη 

διεύθυνση του άξονα της ράβδου (βλ. Σχ. 3.1). Υπάρχουν προβλήματα απλής 

στρέψης, στα οποία μόνο η στρεπτική ροπή επιδρά σε μια ράβδο, καθώς επίσης και 

περιπτώσεις σύνθετης στρέψης, όπου εκτός από την στρεπτική ροπή σε μια ράβδο 

είναι δυνατό να αναπτύσσονται και άλλων ειδών φορτία, όπως θλιπτικά – 

εφελκυστικά – καμπτικά κ.ά.	

	

	

Σχήμα	3.1	
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3.1	Υπολογισμός	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	(It) 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιγράφτηκε η μοντελοποίηση  των πλακοδοκών των 
παραδειγμάτων  1  και  2  (βλ.  στα  σχήματα  2.1.5  και  2.2.4)  με  την  μέθοδο  της 
εσχαροποίησης  και  υπολογίστηκαν  τα  φορτία  με  ισοστατική  κατανομή  σε  όλους 
τους κόμβους, όπως φαίνεται στα σχήματα  2.1.7 και 2.2.6. Επίσης υπολογίστηκαν 
τα  γεωμετρικά  και  τα  μηχανικά  χαρακτηριστικά  των  διατομών που  έχουν  οριστεί, 
δηλαδή  το  μέτρο  ελαστικότητας  (Ε),  το  μέτρο  διάτμησης  του  υλικό  (G),  η  ροπή 
αδράνειας  (Ιy),  και  η  πολική  ροπή  αδράνειας  (Ιp).  Το  μόνο  γεωμετρικό 
χαρακτηριστικό  που  απομένει  να  υπολογιστεί  είναι  η  στρεπτική  ροπή  αδράνειας 
(Ιt).  Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ο υπολογισμός της στρεπτικής ροπής αδράνειας 
(Ιt) με 4 διαφορετικές μεθόδους. 
 

o Ελεύθερη στρέψη κατά SΑΙΝΤ VENANT             

o Με τη παραδοχή του ισοδύναμου κύκλου        

o Με τη χρήση συνοριακών στοιχείων (ΒΕΜ)       

o Με το άθροισμα επιμέρους διατομών          

Αναλυτικότερα  ο  υπολογισμός  της  στρεπτικής  ροπής  αδράνειας  (Ιt)  με  τις  4 

παραπάνω μεθόδους γίνεται ως εξής: 

1) Για  την  μέθοδο  της  ελεύθερης  στρέψης  κατά  SAINT  VENANT  θα 

χρησιμοποιηθεί ο τύπος,   It = 
∗ ∗

  

2) Για  την  μέθοδο  της  παραδοχής  του  ισοδύναμου  κύκλου  θα 

χρησιμοποιήσουμε τον τύπο,   Ιt διατομής = Ip κύκλου 

όπου η στρεπτική ροπή αδράνειας  (Ιt) της διατομής που μελετάται,  ισούται 

με  την  πολική  ροπή  αδράνειας  (Ιp)  του  ισοδύναμου  κύκλου,  δηλαδή  ενός 

κύκλου που έχει το ίδιο εμβαδόν επιφανείας με το εμβαδόν επιφανείας της 

ορισμένης διατομής. 

3) Για  την  μέθοδο  της  χρήσης  συνοριακών  στοιχείων  (Boundary  Elements 

Method)  θα  χρησιμοποιηθεί  το  ηλεκτρονικό  πρόγραμμα  TOBEM,  το  οποίο 

υπολογίζει τη στρεπτικής ροπής αδράνειας (It) από δοθείσες διατομές με τη 

χρήση συνοριακών στοιχείων. 

4) Τέλος  για  την  μέθοδο  του  αθροίσματος  επιμέρους  διατομών 

χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό στατικό πρόγραμμα STATIK 5 της CUBUS Ltd. 

Η  εσχάρα  επιλύεται  με  4  διαφορετικές  προσεγγίσεις  της  στρεπτικής  ροπής 

αδράνειας  (Ιt)  για  να  γίνει  αναλυτικότερη  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  της 

εσχάρας με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της επίλυσης με στερεά πεπερασμένα 

στοιχεία (solid elements). 
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3.1.1	Υπολογισμός	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	Ιt	με	ελεύθερη	στρέψη	
κατά	Saint	Venant.	

Ο Saint Venant απέδειξε ότι, όταν μια ράβδος μη κυκλικής διατομής υπόκειται σε 
στρέψη,  μια  εγκάρσια  διατομή,  η  οποία  ήταν  επίπεδη  πριν  από  την  στρέψη,  δεν 
παραμένει  επίπεδη  και  μετά  την  στρέψη.  Συγκεκριμένα,  η  επιφάνεια  της  αρχικής 
επίπεδης  διατομής  γίνεται    στρεβλή.  Η  στρέψη  κατά  Saint  Venant  καλείται  και 
ελεύθερη  στρέψη,  διότι  η  στρέβλωση  της  διατομής  μπορεί  να  αναπτυχθεί 
ανεμπόδιστα.  Η  στρεπτική  ροπή  αδράνειας  (Ιt)  σύμφωνα  με  τη  ελεύθερη  στρέψη 
κατά Saint Venant υπολογίζεται από τον τύπο: 
 

It = 
∗ ∗

 

 
όπου Ιx και Ιy είναι οι ροπές αδράνειας κατά x και y αντίστοιχα και Ip = Ιx + Ιy είναι η 
πολική  ροπή  αδράνειας  των  εκάστοτε  διατομών.  Επομένως  η  στρεπτική  ροπή 
αδράνειας  Ιt  με  ελεύθερη  στρέψη  κατά  Saint  Venant,  για  τις  διατομές  των 
παραδειγμάτων 1 και 2 δίνει τα αποτελέσματα που φαίνονται ακολούθως: 
 
 
I. Διατομές παραδείγματος 1: 

 
 

Διατομή 1.Α.a. ( hb = 0,0 m) 

Ix  0,002  (m⁴) 

Iy  0,45  (m⁴) 

Ip  0,452  (m⁴) 

It  0,007965  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.b. ( hb = 0,5 m) 

Ix  0,045826  (m⁴) 

Iy  0,491667  (m⁴) 

Ip  0,537493  (m⁴) 

It  0,1677  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.c. ( hb = 1,0 m) 

Ix  0,220333  (m⁴) 

Iy  0,533333  (m⁴) 

Ip  0,753666  (m⁴) 

It  0,6237  (m⁴) 
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Διατομή 1.Α.d. ( hb = 1,5 m) 

Ix  0,592893  (m⁴) 

Iy  0,575  (m⁴) 

Ip  1,167893  (m⁴) 

It  1,168  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.e. ( hb = 2,0 m) 

Ix  1,22713  (m⁴) 

Iy  0,616667  (m⁴) 

Ip  1,843797  (m⁴) 

It  1,642  (m⁴) 

Διατομές 1. Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ 

Ix  0,000667  (m⁴) 

Iy  0,016667  (m⁴) 

Ip  0,017333  (m⁴) 

It  0,002564  (m⁴) 

 
 

II. Διατομές παραδείγματος 2: 
 
 

Διατομές 2.Α, Β, Γ 

Ix  0,198902  (m⁴) 

Iy  0,130667  (m⁴) 

Ip  0,329569  (m⁴) 

It  0,3154  (m⁴) 

Διατομές 2.Δ, Ε 

Ix  0,0004219  (m⁴) 

Iy  0,0421875  (m⁴) 

Ip  0,0426094  (m⁴) 

It  0,001671  (m⁴) 

Διατομή 2.Ζ 

Ix  0,0002813  (m⁴) 

Iy  0,0125  (m⁴) 

Ip  0,0127813  (m⁴) 

It  0,0011  (m⁴) 
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3.1.2	Υπολογισμός	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	Ιt	με	τη	μέθοδο	του	
ισοδύναμου	κύκλου.	

Η μέθοδο  του  ισοδύναμου  κύκλου  είναι  η  αντικατάσταση  της  διατομής από  έναν 

κύκλο  ίσου  εμβαδού  και  εν  συνεχεία  η  εφαρμογή  του  τύπου  υπολογισμού  της 

στρεπτικής σταθεράς για τον κύκλο, καθώς για τον κύκλο είναι γνωστή η αναλυτική 

σχέση  που  δίνει  τη  στρεπτική  σταθερά.  Έτσι  υπολογίζοντας  τη  στρεπτική  ροπή 

αδράνειας  Ιt  του  κύκλου,  υπολογίζουμε  και  τη  στρεπτική  ροπή  αδράνειας  της 

ζητούμενης διατομής Ιt, δηλαδή: 

Ιt διατομής = It κύκλου = Ip κύκλου 

III. Διατομές παραδείγματος 1: 
	

Διατομή 1.Α.a. ( hb = 0,0 m) 

Α διατομής  0,6  (m²)

Α κύκλου  0,6  (m²)

d κύκλου  0,8743  (m) 

Ix κύκλου  0,028682 (m⁴)

Iy κύκλου  0,028682 (m⁴)

Ip κύκλου  0,057364 (m⁴)

It διατομής  0,057364 (m⁴)

Διατομή 1.Α.b. ( hb = 0,5 m) 

Α διατομής  1,1  (m²)

Α κύκλου  1,1  (m²)

d κύκλου  1,1838  (m) 

Ix κύκλου  0,096401 (m⁴)

Iy κύκλου  0,096401 (m⁴)

Ip κύκλου  0,192803 (m⁴)

It διατομής  0,192803 (m⁴)

Διατομή 1.Α.c. ( hb = 1,0 m) 

Α διατομής  1,6  (m²)

Α κύκλου  1,6  (m²)

d κύκλου  1,4277  (m) 

Ix κύκλου  0,203947 (m⁴)

Iy κύκλου  0,203947 (m⁴)

Ip κύκλου  0,407894 (m⁴)

It διατομής  0,407894 (m⁴)
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Διατομή 1.Α.d. ( hb = 1,5 m) 

Α διατομής  2,1  (m²)

Α κύκλου  2,1  (m²)

d κύκλου  1,6356  (m) 

Ix κύκλου  0,3513  (m⁴)

Iy κύκλου  0,3513  (m⁴)

Ip κύκλου  0,7026  (m⁴)

It διατομής  0,7026  (m⁴)

Διατομή 1.Α.e. ( hb = 2,0 m) 

Α διατομής  2,6  (m²)

Α κύκλου  2,6  (m²)

d κύκλου  1,82  (m) 

Ix κύκλου  0,538586 (m⁴)

Iy κύκλου  0,538586 (m⁴)

Ip κύκλου  1,077172 (m⁴)

It διατομής  1,077172 (m⁴)

Διατομές 1. Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ 

Α διατομής 0,2  (m²)

Α κύκλου  0,2  (m²)

d κύκλου  0,5048  (m) 

Ix κύκλου  0,003187 (m⁴)

Iy κύκλου  0,003187 (m⁴)

Ip κύκλου  0,006375 (m⁴)

It διατομής  0,006375 (m⁴)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
‐ 43 ‐ 

 

IV. Διατομές παραδείγματος 2: 

 

Διατομές 2.Α, Β, Γ 

Α διατομής  0,86  (m²)

Α κύκλου  0,86  (m²)

d κύκλου  1,0467  (m) 

Ix κύκλου  0,05892  (m⁴)

Iy κύκλου  0,05892  (m⁴)

Ip κύκλου  0,117839  (m⁴)

It διατομής  0,117839  (m⁴)

Διατομές 2.Δ, Ε 

Α διατομής  0,225  (m²)

Α κύκλου  0,225  (m²)

d κύκλου  0,5354  (m) 

Ix κύκλου  0,004034  (m⁴)

Iy κύκλου  0,004034  (m⁴)

Ip κύκλου  0,008067  (m⁴)

It διατομής  0,008067  (m⁴)

Διατομή 2.Ζ 

Α διατομής  0,15  (m²)

Α κύκλου  0,15  (m²)

d κύκλου  0,4371  (m) 

Ix κύκλου  0,001792  (m⁴)

Iy κύκλου  0,001792  (m⁴)

Ip κύκλου  0,003584  (m⁴)

It διατομής  0,003584  (m⁴)
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		3.1.3	Υπολογισμός	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	Ιt	με	τη	χρήση	
συνοριακών	στοιχείων.	

Σε  αυτό  το  εδάφιο  γίνεται  η  χρήση  του  ηλεκτρονικού  προγράμματος  TOBEM,  το 

οποίο  υπολογίζει  τη  στρεπτικής  ροπής  αδράνειας  (It)  σε  δοθείσες  διατομές  με  τη 

χρήση συνοριακών στοιχείων. 

 

 

V. Διατομές παραδείγματος 1: 

 

Διατομή 1.Α.a. ( hb = 0,0 m) 

It  0,007664  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.b. ( hb = 0,5 m) 

It  0,07173  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.c. ( hb = 1,0 m) 

It  0,228053  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.d. ( hb = 1,5 m) 

It  0,365481  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.e. ( hb = 2,0 m) 

It  0,530835  (m⁴) 

Διατομές 1. Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ 

It  0,00233  (m⁴) 

 

VI. Διατομές παραδείγματος 2: 

 

Διατομές 2.Α,Β ,Γ 

It  0,021183  (m⁴) 

Διατομές 2.Δ, Ε 

It  0,00158  (m⁴) 

Διατομή 2.Ζ 

It  0,001018  (m⁴) 
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3.1.4	Υπολογισμός	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	Ιt	με	το	άθροισμα	
επιμέρους	γνωστών	διατομών. 

Σε  αυτό  το  εδάφιο  γίνεται  η  χρήση  του  ηλεκτρονικού  στατικού  προγράμματος 

STATIK  5,  το  οποίο  αντικαθιστά,  τη  διατομή  που  έχουμε  ορίσει,  σε  επιμέρους 

διατομές,  για  τις  οποίες  είναι  γνωστές  οι  αναλυτικές  σχέσεις  που  δίνουν  τη 

στρεπτική ροπή αδράνειας (It). 

 

I. Διατομές παραδείγματος 1: 

 

Διατομή 1.Α.a. ( hb = 0,0 m) 

It  0,007664  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.b. ( hb = 0,5 m) 

It  0,072576  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.c. ( hb = 1,0 m) 

It  0,206023  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.d. ( hb = 1,5 m) 

It  0,366406  (m⁴) 

Διατομή 1.Α.e. ( hb = 2,0 m) 

It  0,531737  (m⁴) 

Διατομές 1. Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ 

It  0,002331  (m⁴) 

 

II. Διατομές παραδείγματος 2: 

 

Διατομές 2.Α,Β ,Γ 

It  0,013421  (m⁴) 

Διατομές 2.Δ, Ε 

It  0,001581  (m⁴) 

Διατομή 2.Ζ 

It  0,001019  (m⁴) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4ο 

	

Επίλυση	παραδειγμάτων	1	και	2	σε	ηλεκτρονικό	υπολογιστή 

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  πραγματοποιούνται  οι  επιλύσεις  των  2  μοντελοποιημένων 

παραδειγμάτων, από προηγούμενα εδάφια, και οι καταγραφή των αποτελεσμάτων. 

Τα  ηλεκτρονικά  στατικά  προγράμματα  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τις  επιλύσεις 

είναι: α) το δοκιμαστικό πρόγραμμα (demo) Sebbes του πολυτεχνείου στο Ανόβερο 

και β) το STATIK 5 της CUBUS Ltd. 

 

4.1	Επίλυση	1ου	παραδείγματος	

4.1.1	Με	τιμή	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	κατά		Saint	Venant	

Εισάγουμε τα δεδομένα της μοντελοποιημένης εσχάρας του παραδείγματος 1, για 

κάθε  διαφορετική  διατομή  της  πλακοδοκού,    (Σχ.  2.1.6)  και  λαμβάνουμε  τα 

αποτελέσματα της επίλυσης. Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα ροπών κάμψης, 

ροπών στρέψης, τεμνουσών δυνάμεων και βυθίσεων. Επίσης υπάρχει και ο πίνακας 

με τα εξής αποτελέσματα: 

α) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των ροπών κάμψης της πλακοδοκού 1.Α. 

β) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των ροπών στρέψης της πλακοδοκού 1.Α. 

γ) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των τεμνουσών δυνάμεων της πλακοδοκού 1.Α. 

δ) Μέγιστες τιμές των βυθίσεων των 7 διαμηκών δοκών. 
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I) Για τη πρώτη περίπτωση του παραδείγματος 1, με τη πλακοδοκό 1.Α.a, όπου 

το  hb  είναι  ίσο  με  0,0 m,  και  τις  δοκούς  1.Β,  Γ,  Δ,  Ε,  Ζ,  Η,  Θ,  έχουμε  τα 

ακόλουθα διαγράμματα:  

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 

 

 

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 
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Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.a 

(hb  =  0,0)  και  It  κατά  Saint  Venant,  όλων  των  εντατικών  μεγεθών  της  διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.a (hb = 0,0 m)  

Mmax 1.Α.a  403,60  (kNm) 

Mmin 1.Α.a  ‐811,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.a  0,009176  (kNm) 

Mt min 1.Α.a  ‐0,009176  (kNm) 

Vmax 1.Α.a  269,90  (kN) 

Vmin 1.Α.a  ‐269,90  (kN) 

Dz max 1.Β.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Γ.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Δ.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Ε.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Α.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Ζ.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Η.a  14,05  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.1.1 
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II) Για  τη  δεύτερη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.b, 

όπου το hb είναι ίσο με 0,5 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 

 
Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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     Παρακάτω  έχουμε  τον  πίνακα  του  παραδείγματος  1,  με  διατομή  πλακοδοκού 

1.Α.b (hb = 0,5) και It κατά Saint Venant, όλων των εντατικών μεγεθών της διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.b (hb = 0,5 m)  

Mmax 1.Α.b  1079,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.b  ‐1988,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.b 171,40  (kNm) 

Mt min 1.Α.b  ‐171,40  (kNm) 

Vmax 1.Α.b  556,30  (kN) 

Vmin 1.Α.b  ‐556,30  (kN) 

Dz max 1.Β.b  3,816  (cm) 

Dz max 1.Γ.b  3,425  (cm) 

Dz max 1.Δ.b  2,856  (cm) 

Dz max 1.Ε.b  2,297  (cm) 

Dz max 1.Α.b  1,602  (cm) 

Dz max 1.Ζ.b  1,796  (cm) 

Dz max 1.Η.b  1,993  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.1.2 
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III) Για τη τρίτη περίπτωση του παραδείγματος 1, με τη πλακοδοκό 1.Α.c, όπου 

το  hb  είναι  ίσο  με  1,0 m,  και  τις  δοκούς  1.Β,  Γ,  Δ,  Ε,  Ζ,  Η,  Θ,  έχουμε  τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 

 
Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 

Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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     Παρακάτω  έχουμε  τον  πίνακα  του  παραδείγματος  1,  με  διατομή  πλακοδοκού 

1.Α.c (hb = 1,0) και It κατά Saint Venant, όλων των εντατικών μεγεθών της διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.c (hb = 1,0 m)  

Mmax 1.Α.c  1061,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.c  ‐2105,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.c  214,70  (kNm) 

Mt min 1.Α.c  ‐214,70  (kNm) 

Vmax 1.Α.c  583,90  (kN) 

Vmin 1.Α.c  ‐583,90  (kN) 

Dz max 1.Β.c  2,864  (cm) 

Dz max 1.Γ.c  2,272  (cm) 

Dz max 1.Δ.c  1,659  (cm) 

Dz max 1.Ε.c  1,060  (cm) 

Dz max 1.Α.c  0,3544  (cm) 

Dz max 1.Ζ.c  0,6357  (cm) 

Dz max 1.Η.c  0,8793  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.1.3 
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IV) Για  τη  τέταρτη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.d, 

όπου το hb είναι ίσο με 1,5 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 

 

 
Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 

 
Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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     Παρακάτω  έχουμε  τον  πίνακα  του  παραδείγματος  1,  με  διατομή  πλακοδοκού 

1.Α.d (hb = 1,5) και It κατά Saint Venant, όλων των εντατικών μεγεθών της διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.d (hb = 1,5 m)  

Mmax 1.Α.d  1161,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.d  ‐2126,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.d 224,10  (kNm) 

Mt min 1.Α.d  ‐224,10  (kNm) 

Vmax 1.Α.d  588,80  (kN) 

Vmin 1.Α.d  ‐588,80  (kN) 

Dz max 1.Β.d  2,664  (cm) 

Dz max 1.Γ.d  2,064  (cm) 

Dz max 1.Δ.d  1,443  (cm) 

Dz max 1.Ε.d  0,8386  (cm) 

Dz max 1.Α.d  0,1331  (cm) 

Dz max 1.Ζ.d  0,4326  (cm) 

Dz max 1.Η.d  0,6854  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.1.4 
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V) Για  τη  πέμπτη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.e, 

όπου το hb είναι ίσο με 2,0 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy]

 
Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 

 
Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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     Παρακάτω  έχουμε  τον  πίνακα  του  παραδείγματος  1,  με  διατομή  πλακοδοκού 

1.Α.e (hb = 2,0) και It κατά Saint Venant, όλων των εντατικών μεγεθών της διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.e (hb = 2,0 m)  

Mmax 1.Α.e  1165,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.e  2133,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.e 227,20  (kNm) 

Mt min 1.Α.e  ‐227,20  (kNm) 

Vmax 1.Α.e  590,30  (kN) 

Vmin 1.Α.e  ‐590,30  (kN) 

Dz max 1.Β.e  2,601  (cm) 

Dz max 1.Γ.e  1,999  (cm) 

Dz max 1.Δ.e  1,376  (cm) 

Dz max 1.Ε.e  0,7694  (cm) 

Dz max 1.Α.e  0,06451  (cm) 

Dz max 1.Ζ.e  0,3618  (cm) 

Dz max 1.Η.e  0,6261  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.1.5 
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4.1.2	Με	τιμή	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	από	ισοδύναμο	κύκλο	

Εισάγουμε τα δεδομένα της μοντελοποιημένης εσχάρας του παραδείγματος 1, για 

κάθε  διαφορετική  διατομή  της  πλακοδοκού,    (Σχ.  2.1.6)  και  λαμβάνουμε  τα 

αποτελέσματα της επίλυσης. Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα ροπών κάμψης, 

ροπών στρέψης, τεμνουσών δυνάμεων και βυθίσεων. Επίσης υπάρχει και ο πίνακας 

με τα εξής αποτελέσματα: 

α) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των ροπών κάμψης της πλακοδοκού 1.Α. 

β) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των ροπών στρέψης της πλακοδοκού 1.Α. 

γ) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των τεμνουσών δυνάμεων της πλακοδοκού 1.Α. 

δ) Μέγιστες τιμές των βυθίσεων των 7 διαμηκών δοκών. 

 

I) Για τη πρώτη περίπτωση του παραδείγματος 1, με τη πλακοδοκό 1.Α.a, όπου 

το  hb  είναι  ίσο  με  0,0 m,  και  τις  δοκούς  1.Β,  Γ,  Δ,  Ε,  Ζ,  Η,  Θ,  έχουμε  τα 

ακόλουθα διαγράμματα:  

 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 

 
Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 
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Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.a 

(hb = 0,0) και It από ισοδύναμο κύκλου, όλων των εντατικών μεγεθών της διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.a (hb = 0,0 m)  

Mmax 1.Α.a  403,70  (kNm) 

Mmin 1.Α.a  ‐811,20  (kNm) 

Mt max 1.Α.a  0,001847  (kNm) 

Mt min 1.Α.a  ‐0,001847  (kNm) 

Vmax 1.Α.a  270,00  (kN) 

Vmin 1.Α.a  ‐270,00  (kN) 

Dz max 1.Β.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Γ.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Δ.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Ε.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Α.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Ζ.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Η.a  14,05  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.2.1 
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II) Για  τη  δεύτερη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.b, 

όπου το hb είναι ίσο με 0,5 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 

 

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 
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Διάγραμμα βυθίσεων [Dz]  

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.b 

(hb = 0,5) και It από ισοδύναμο κύκλου, όλων των εντατικών μεγεθών της διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.b (hb = 0,5 m)  

Mmax 1.Α.b  1093,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.b  ‐2028,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.b 161,00  (kNm) 

Mt min 1.Α.b  ‐161,00  (kNm) 

Vmax 1.Α.b  546,20  (kN) 

Vmin 1.Α.b  ‐546,20  (kN) 

Dz max 1.Β.b  3,095  (cm) 

Dz max 1.Γ.b  2,792  (cm) 

Dz max 1.Δ.b  2,453  (cm) 

Dz max 1.Ε.b  2,094  (cm) 

Dz max 1.Α.b  1,632  (cm) 

Dz max 1.Ζ.b  1,849  (cm) 

Dz max 1.Η.b  2,019  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.2.2 
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III) Για τη τρίτη περίπτωση του παραδείγματος 1, με τη πλακοδοκό 1.Α.c, όπου 

το  hb  είναι  ίσο  με  1,0 m,  και  τις  δοκούς  1.Β,  Γ,  Δ,  Ε,  Ζ,  Η,  Θ,  έχουμε  τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 

 
Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 
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Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.c 

(hb = 1,0) και It από ισοδύναμο κύκλου, όλων των εντατικών μεγεθών της διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.c (hb = 1,0 m)  

Mmax 1.Α.c  1165,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.c  ‐2148,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.c  162,50  (kNm) 

Mt min 1.Α.c  ‐162,50  (kNm) 

Vmax 1.Α.c  572,50  (kN) 

Vmin 1.Α.c  ‐572,50  (kN) 

Dz max 1.Β.c  2,002  (cm) 

Dz max 1.Γ.c  1,666  (cm) 

Dz max 1.Δ.c  1,291  (cm) 

Dz max 1.Ε.c  0,8907  (cm) 

Dz max 1.Α.c  0,3610  (cm) 

Dz max 1.Ζ.c  0,5787  (cm) 

Dz max 1.Η.c  0,7583  (cm) 
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IV) Για  τη  τέταρτη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.d, 

όπου το hb είναι ίσο με 1,5 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 

 
Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 
Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.d 

(hb = 1,5) και It από ισοδύναμο κύκλου, όλων των εντατικών μεγεθών της διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.d (hb = 1,5 m)  

Mmax 1.Α.d  1177,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.d  ‐2170,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.d 172,40  (kNm) 

Mt min 1.Α.d  ‐172,40  (kNm) 

Vmax 1.Α.d  557,20  (kN) 

Vmin 1.Α.d  ‐557,20  (kN) 

Dz max 1.Β.d  1,789  (cm) 

Dz max 1.Γ.d  1,448  (cm) 

Dz max 1.Δ.d  1,068  (cm) 

Dz max 1.Ε.d  0,6634  (cm) 

Dz max 1.Α.d  0,1356  (cm) 

Dz max 1.Ζ.d  0,3685  (cm) 

Dz max 1.Η.d  0,5544  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.2.4 
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V) Για  τη  πέμπτη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.e, 

όπου το hb είναι ίσο με 2,0 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt]

 

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 
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Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.e 

(hb = 2,0) και It από ισοδύναμο κύκλου, όλων των εντατικών μεγεθών της διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.e (hb = 2,0 m)  

Mmax 1.Α.e  1181,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.e  ‐2177,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.e 177,30  (kNm) 

Mt min 1.Α.e  ‐177,30  (kNm) 

Vmax 1.Α.e  578,70  (kN) 

Vmin 1.Α.e  ‐578,70  (kN) 

Dz max 1.Β.e  1,720  (cm) 

Dz max 1.Γ.e  1,378  (cm) 

Dz max 1.Δ.e  0,9962  (cm) 

Dz max 1.Ε.e  0,5908  (cm) 

Dz max 1.Α.e  0,06574  (cm) 

Dz max 1.Ζ.e  0,3058  (cm) 

Dz max 1.Η.e  0,4944  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.2.5 
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4.1.3	Με	τιμή	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	από	χρήση	συνοριακών	
στοιχείων	

     Εισάγουμε  τα  δεδομένα  της  μοντελοποιημένης  εσχάρας  του  παραδείγματος  1, 

για  κάθε  διαφορετική  διατομή  της  πλακοδοκού,    (Σχ.  2.1.6)  και  λαμβάνουμε  τα 

αποτελέσματα της επίλυσης. Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα ροπών κάμψης, 

ροπών στρέψης, τεμνουσών δυνάμεων και βυθίσεων. Επίσης υπάρχει και ο πίνακας 

με τα εξής αποτελέσματα: 

α) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των ροπών κάμψης της πλακοδοκού 1.Α. 

β) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των ροπών στρέψης της πλακοδοκού 1.Α. 

γ) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των τεμνουσών δυνάμεων της πλακοδοκού 1.Α. 

δ) Μέγιστες τιμές των βυθίσεων των 7 διαμηκών δοκών. 

 

I) Για τη πρώτη περίπτωση του παραδείγματος 1, με τη πλακοδοκό 1.Α.a, όπου 

το  hb  είναι  ίσο  με  0,0 m,  και  τις  δοκούς  1.Β,  Γ,  Δ,  Ε,  Ζ,  Η,  Θ,  έχουμε  τα 

ακόλουθα διαγράμματα:  

 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt]

 

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 
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Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.a 

(hb = 0,0)  και  It  από  τη  χρήση BEM,  όλων  των  εντατικών  μεγεθών  της  διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.a (hb = 0,0 m)  

Mmax 1.Α.a  403,70  (kNm) 

Mmin 1.Α.a  ‐811,20  (kNm) 

Mt max 1.Α.a  0,0006870  (kNm) 

Mt min 1.Α.a  ‐0,0006870  (kNm) 

Vmax 1.Α.a  270,00  (kN) 

Vmin 1.Α.a  ‐270,00  (kN) 

Dz max 1.Β.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Γ.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Δ.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Ε.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Α.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Ζ.a  14,05  (cm) 

Dz max 1.Η.a  14,05  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.3.1 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
‐ 81 ‐ 

 

II) Για  τη  δεύτερη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.b, 

όπου το hb είναι ίσο με 0,5 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy]

 
Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
‐ 82 ‐ 

 

 

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz]

 

Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.b 

(hb = 0,5)  και  It  από  τη  χρήση BEM,  όλων  των  εντατικών  μεγεθών  της  διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.b (hb = 0,5 m)  

Mmax 1.Α.b  1074,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.b  ‐1979,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.b 146,50  (kNm) 

Mt min 1.Α.b  ‐146,50  (kNm) 

Vmax 1.Α.b  556,80  (kN) 

Vmin 1.Α.b  ‐556,80  (kN) 

Dz max 1.Β.b  4,234  (cm) 

Dz max 1.Γ.b  3,632  (cm) 

Dz max 1.Δ.b  3,009  (cm) 

Dz max 1.Ε.b  2,398  (cm) 

Dz max 1.Α.b  1,595  (cm) 

Dz max 1.Ζ.b  1,702  (cm) 

Dz max 1.Η.b  1,870  (cm) 
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III) Για τη τρίτη περίπτωση του παραδείγματος 1, με τη πλακοδοκό 1.Α.c, όπου 

το  hb  είναι  ίσο  με  1,0 m,  και  τις  δοκούς  1.Β,  Γ,  Δ,  Ε,  Ζ,  Η,  Θ,  έχουμε  τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 

Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 
Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.c 

(hb = 1,0)  και  It  από  τη  χρήση BEM,  όλων  των  εντατικών  μεγεθών  της  διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.c (hb = 1,0 m)  

Mmax 1.Α.c  1145,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.c  ‐2098,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.c  204,50  (kNm) 

Mt min 1.Α.c  ‐204,50  (kNm) 

Vmax 1.Α.c  584,80  (kN) 

Vmin 1.Α.c  ‐584,80  (kN) 

Dz max 1.Β.c  3,073  (cm) 

Dz max 1.Γ.c  2,432  (cm) 

Dz max 1.Δ.c  1,771  (cm) 

Dz max 1.Ε.c  1,129  (cm) 

Dz max 1.Α.c  0,3530  (cm) 

Dz max 1.Ζ.c  0,5932  (cm) 

Dz max 1.Η.c  0,8253  (cm) 
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IV) Για  τη  τέταρτη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.d, 

όπου το hb είναι ίσο με 1,5 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 

 
Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 

 
Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.d 

(hb = 1,5)  και  It  από  τη  χρήση BEM,  όλων  των  εντατικών  μεγεθών  της  διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.d (hb = 1,5 m)  

Mmax 1.Α.d  1158,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.d  ‐2119,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.d 217,90  (kNm) 

Mt min 1.Α.d  ‐217,90  (kNm) 

Vmax 1.Α.d  589,80  (kN) 

Vmin 1.Α.d  ‐589,80  (kN) 

Dz max 1.Β.d  2,855  (cm) 

Dz max 1.Γ.d  2,207  (cm) 

Dz max 1.Δ.d  1,541  (cm) 

Dz max 1.Ε.d  0,8967  (cm) 

Dz max 1.Α.d  0,1326  (cm) 

Dz max 1.Ζ.d  0,4045  (cm) 

Dz max 1.Η.d  0,6515  (cm) 
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V) Για  τη  πέμπτη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.e, 

όπου το hb είναι ίσο με 2,0 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy]

Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz]

Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.e 

(hb = 2,0)  και  It  από  τη  χρήση BEM,  όλων  των  εντατικών  μεγεθών  της  διαμήκους 

διατομής 1.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.e (hb = 2,0 m)  

Mmax 1.Α.e  1162,00  (kNm) 

Mmin 1.Α.e  ‐2126,00  (kNm) 

Mt max 1.Α.e 224,60  (kNm) 

Mt min 1.Α.e  ‐224,30  (kNm) 

Vmax 1.Α.e  591,40  (kN) 

Vmin 1.Α.e  ‐591,40  (kN) 

Dz max 1.Β.e  2,777  (cm) 

Dz max 1.Γ.e  2,129  (cm) 

Dz max 1.Δ.e  1,462  (cm) 

Dz max 1.Ε.e  0,8184  (cm) 

Dz max 1.Α.e  0,06429  (cm) 

Dz max 1.Ζ.e  0,3531  (cm) 

Dz max 1.Η.e  0,6074  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.3.5 
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4.1.4	Με	τιμή	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	από	το	άθροισμα	
επιμέρους	διατομών	

Εισάγουμε τα δεδομένα της μοντελοποιημένης εσχάρας του παραδείγματος 1, για 

κάθε  διαφορετική  διατομή  της  πλακοδοκού,    (Σχ.  2.1.6)  και  λαμβάνουμε  τα 

αποτελέσματα της επίλυσης. Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα ροπών κάμψης, 

ροπών στρέψης, τεμνουσών δυνάμεων και βυθίσεων. Επίσης υπάρχει και ο πίνακας 

με τα εξής αποτελέσματα: 

α) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των ροπών κάμψης της πλακοδοκού 1.Α. 

β) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των τεμνουσών δυνάμεων της πλακοδοκού  1.Α. 

γ) Μέγιστες τιμές των βυθίσεων των 7 διαμηκών δοκών. 

 

I) Για τη πρώτη περίπτωση του παραδείγματος 1, με τη πλακοδοκό 1.Α.a, όπου 

το  hb  είναι  ίσο  με  0,0 m,  και  τις  δοκούς  1.Β,  Γ,  Δ,  Ε,  Ζ,  Η,  Θ,  έχουμε  τα 

ακόλουθα διαγράμματα:  

 

 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 

 

Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.a 

(hb = 0,0) και It από επιμέρους γνωστές διατομές, όλων των εντατικών μεγεθών της 

διαμήκους  διατομής  1.Α  (Mmax, Mmin, Mt  max, Mt  min,  Vmax,  Vmin)  και  της  μέγιστης 

βύθισης (Dz) όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.a (hb = 0,0 m)  

Mmax 1.Α.a  403,75  (kNm) 

Mmin 1.Α.a  811,25  (kNm) 

Mt max 1.Α.a  0,00  (kNm) 

Mt min 1.Α.a  0,00  (kNm) 

Vmax 1.Α.a  270,00  (kN) 

Vmin 1.Α.a  ‐270,00  (kN) 

Dz max 1.Β.a  14,53  (cm) 

Dz max 1.Γ.a  14,53  (cm) 

Dz max 1.Δ.a  14,53  (cm) 

Dz max 1.Ε.a  14,53  (cm) 

Dz max 1.Α.a  14,53  (cm) 

Dz max 1.Ζ.a  14,53  (cm) 

Dz max 1.Η.a  14,53  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.4.1 
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II) Για  τη  δεύτερη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.b, 

όπου το hb είναι ίσο με 0,5 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy]

 

Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 

Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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Διάγραμμα παραμορφώσεων [Rx] 

 

Διάγραμμα παραμορφώσεων [Ry] 
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Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.b 

(hb = 0,5) και It από επιμέρους γνωστές διατομές, όλων των εντατικών μεγεθών της 

διαμήκους  διατομής  1.Α  (Mmax, Mmin, Mt  max, Mt  min,  Vmax,  Vmin)  και  της  μέγιστης 

βύθισης (Dz) όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.b (hb = 0,5 m)  

Mmax 1.Α.b  1074,45  (kNm) 

Mmin 1.Α.b  ‐1978,97  (kNm) 

Mt max 1.Α.b 147,03  (kNm) 

Mt min 1.Α.b  ‐147,03  (kNm) 

Vmax 1.Α.b  556,79  (kN) 

Vmin 1.Α.b  ‐556,79  (kN) 

Dz max 1.Β.b  4,252  (cm) 

Dz max 1.Γ.b  3,648  (cm) 

Dz max 1.Δ.b  3,024  (cm) 

Dz max 1.Ε.b  2,410  (cm) 

Dz max 1.Α.b  1,605  (cm) 

Dz max 1.Ζ.b  1,714  (cm) 

Dz max 1.Η.b  1,882  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.4.2 
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III) Για τη τρίτη περίπτωση του παραδείγματος 1, με τη πλακοδοκό 1.Α.c, όπου 

το  hb  είναι  ίσο  με  1,0 m,  και  τις  δοκούς  1.Β,  Γ,  Δ,  Ε,  Ζ,  Η,  Θ,  έχουμε  τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 

 

Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 

 
Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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Διάγραμμα παραμορφώσεων [Rx] 

 

 
Διάγραμμα παραμορφώσεων [Ry] 
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Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.c 

(hb = 1,0) και It από επιμέρους γνωστές διατομές, όλων των εντατικών μεγεθών της 

διαμήκους  διατομής  1.Α  (Mmax, Mmin, Mt  max, Mt  min,  Vmax,  Vmin)  και  της  μέγιστης 

βύθισης (Dz) όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.c (hb = 1,0 m)  

Mmax 1.Α.c  1144,96  (kNm) 

Mmin 1.Α.c  ‐2097,22  (kNm) 

Mt max 1.Α.c  201,79  (kNm) 

Mt min 1.Α.c  ‐201,79  (kNm) 

Vmax 1.Α.c  584,69  (kN) 

Vmin 1.Α.c  ‐584,69  (kN) 

Dz max 1.Β.c  3,097  (cm) 

Dz max 1.Γ.c  2,452  (cm) 

Dz max 1.Δ.c  1,787  (cm) 

Dz max 1.Ε.c  1,141  (cm) 

Dz max 1.Α.c  0,355  (cm) 

Dz max 1.Ζ.c  0,588  (cm) 

Dz max 1.Η.c  0,818  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.4.3 
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IV) Για  τη  τέταρτη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.d, 

όπου το hb είναι ίσο με 1,5 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 
Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 

 

 
Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 

 
Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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Διάγραμμα παραμορφώσεων [Rx] 

 
Διάγραμμα παραμορφώσεων [Ry] 
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Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.d 

(hb = 1,5) και It από επιμέρους γνωστές διατομές, όλων των εντατικών μεγεθών της 

διαμήκους  διατομής  1.Α  (Mmax, Mmin, Mt  max, Mt  min,  Vmax,  Vmin)  και  της  μέγιστης 

βύθισης (Dz) όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.d (hb = 1,5 m)  

Mmax 1.Α.d  1157,86  (kNm) 

Mmin 1.Α.d  ‐2118,97  (kNm) 

Mt max 1.Α.d 217,93  (kNm) 

Mt min 1.Α.d  ‐217,93  (kNm) 

Vmax 1.Α.d  589,77  (kN) 

Vmin 1.Α.d  ‐589,77  (kN) 

Dz max 1.Β.d  2,866  (cm) 

Dz max 1.Γ.d  2,216  (cm) 

Dz max 1.Δ.d  1,548  (cm) 

Dz max 1.Ε.d  0,900  (cm) 

Dz max 1.Α.d  0,133  (cm) 

Dz max 1.Ζ.d  0,406  (cm) 

Dz max 1.Η.d  0,653  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.4.4 
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V) Για  τη  πέμπτη  περίπτωση  του  παραδείγματος  1,  με  τη  πλακοδοκό  1.Α.e, 

όπου το hb είναι ίσο με 2,0 m, και τις δοκούς 1.Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, έχουμε τα 

ακόλουθα διαγράμματα: 

 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 

Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 
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Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 

 

Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 
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Διάγραμμα παραμορφώσεων [Rx] 

 

Διάγραμμα παραμορφώσεων [Ry] 
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Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 1, με διατομή πλακοδοκού 1.Α.e 

(hb = 2,0) και It από επιμέρους γνωστές διατομές, όλων των εντατικών μεγεθών της 

διαμήκους  διατομής  1.Α  (Mmax, Mmin, Mt  max, Mt  min,  Vmax,  Vmin)  και  της  μέγιστης 

βύθισης (Dz) όλων των διαμηκών διατομών (1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α, 1.Ζ, 1.Η). 

Παράδειγμα 1 με πλακοδοκό 

διατομής 1.Α.e (hb = 2,0 m)  

Mmax 1.Α.e  1161,97  (kNm) 

Mmin 1.Α.e  ‐2125,92  (kNm) 

Mt max 1.Α.e 224,65  (kNm) 

Mt min 1.Α.e  ‐224,65  (kNm) 

Vmax 1.Α.e  591,39  (kN) 

Vmin 1.Α.e  ‐591,39  (kN) 

Dz max 1.Β.e  2,788  (cm) 

Dz max 1.Γ.e  2,137  (cm) 

Dz max 1.Δ.e  1,468  (cm) 

Dz max 1.Ε.e  0,822  (cm) 

Dz max 1.Α.e  0,065  (cm) 

Dz max 1.Ζ.e  0,354  (cm) 

Dz max 1.Η.e  0,609  (cm) 

 

Πίνακας 4.1.4.5 
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4.2	Επίλυση	2ου	παραδείγματος	

4.2.1	Με	τιμή	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	κατά		Saint	Venant	

Εισάγουμε τα δεδομένα της μοντελοποιημένης εσχάρας του παραδείγματος 2, για 

κάθε  διαφορετική  διατομή  της  πλακοδοκού,    (Σχ.  2.2.7)  και  λαμβάνουμε  τα 

αποτελέσματα της επίλυσης. Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα ροπών κάμψης, 

ροπών στρέψης, τεμνουσών δυνάμεων και βυθίσεων. Επίσης υπάρχει και ο πίνακας 

με τα εξής αποτελέσματα: 

α) Μέγιστες τιμές των ροπών κάμψης της πλακοδοκού 2.Α. 

β) Μέγιστες τιμές των ροπών στρέψης της πλακοδοκού 2.Α. 

γ) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των τεμνουσών δυνάμεων της πλακοδοκού 2.Α. 

δ) Μέγιστες τιμές των βυθίσεων των 5 διαμηκών δοκών. 

 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 
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Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 

 

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 2, με διατομές πλακοδοκών 2.Α, 

2.Β,  2.Γ  και  It  κατά  Saint  Venant,  όλων  των  εντατικών  μεγεθών  της  διαμήκους 

διατομής 2.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (2.Δ, 2.Α, 2.Β, 2.Γ, 2.Ε). 

 

Παράδειγμα 2 

Mmax 2.A  3994,00  (kNm) 

Mmin 2.A  –  (kNm) 

Mt max 2.A  89,93  (kNm) 

Mt min 2.A  ‐89,93  (kNm) 

Vmax 2.A  876,50  (kN) 

Vmin 2.A  ‐876,50  (kN) 

Dz max 2.Δ  6,004  (cm) 

Dz max 2.Α  2,342  (cm) 

Dz max 2.Β  0,2628  (cm) 

Dz max 2.Γ  ‐0,2527  (cm) 

Dz max 2.Ε  ‐0,4683  (cm) 

 

Πίνακας 4.2.1 
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4.2.2	Με	τιμή	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	από	ισοδύναμο	κύκλο	

Εισάγουμε τα δεδομένα της μοντελοποιημένης εσχάρας του παραδείγματος 2, για 

κάθε  διαφορετική  διατομή  της  πλακοδοκού,    (Σχ.  2.2.7)  και  λαμβάνουμε  τα 

αποτελέσματα  της  επίλυσης  στο  Παράρτημα  2.2.  Παρακάτω  φαίνονται  τα 

διαγράμματα ροπών κάμψης, ροπών στρέψης, τεμνουσών δυνάμεων και βυθίσεων. 

Επίσης υπάρχει και ο πίνακας με τα εξής αποτελέσματα: 

α) Μέγιστες τιμές των ροπών κάμψης της πλακοδοκού 2.Α. 

β) Μέγιστες τιμές των ροπών στρέψης της πλακοδοκού 2.Α. 

γ) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των τεμνουσών δυνάμεων της πλακοδοκού 2.Α. 

δ) Μέγιστες τιμές των βυθίσεων των 5 διαμηκών δοκών. 

 

 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt]

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 
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Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 2, με διατομές πλακοδοκών 2.Α, 

2.Β, 2.Γ και  It από ισοδύναμο κύκλου, όλων των εντατικών μεγεθών της διαμήκους 

διατομής 2.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (2.Δ, 2.Α, 2.Β, 2.Γ, 2.Ε). 

 

Παράδειγμα 2 

Mmax 2.A  4106,00  (kNm) 

Mmin 2.A  –  (kNm) 

Mt max 2.A  42,01  (kNm) 

Mt min 2.A  ‐42,01  (kNm) 

Vmax 2.A  878,10  (kN) 

Vmin 2.A  ‐878,10  (kN) 

Dz max 2.Δ  6,238  (cm) 

Dz max 2.Α  2,402  (cm) 

Dz max 2.Β  0,2333  (cm) 

Dz max 2.Γ  ‐0,2836  (cm) 

Dz max 2.Ε  ‐0,4878  (cm) 

 

Πίνακας 4.2.2 
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4.2.3	Με	τιμή	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	από	χρήση	συνοριακών	
στοιχείων	

Εισάγουμε τα δεδομένα της μοντελοποιημένης εσχάρας του παραδείγματος 2, για 

κάθε  διαφορετική  διατομή  της  πλακοδοκού,    (Σχ.  2.2.7)  και  λαμβάνουμε  τα 

αποτελέσματα της επίλυσης. Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα ροπών κάμψης, 

ροπών στρέψης, τεμνουσών δυνάμεων και βυθίσεων. Επίσης υπάρχει και ο πίνακας 

με τα εξής αποτελέσματα: 

α) Μέγιστες τιμές των ροπών κάμψης της πλακοδοκού 2.Α. 

β) Μέγιστες τιμές των ροπών στρέψης της πλακοδοκού 2.Α. 

γ) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των τεμνουσών δυνάμεων της πλακοδοκού 2.Α. 

δ) Μέγιστες τιμές των βυθίσεων των 5 διαμηκών δοκών. 

 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt]

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 
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Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 

 

 

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 2, με διατομές πλακοδοκών 2.Α, 

2.Β,  2.Γ  και  It  από  τη  χρήση  BEM,  όλων  των  εντατικών  μεγεθών  της  διαμήκους 

διατομής 2.Α  (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin)  και  της  μέγιστης  βύθισης  (Dz) 

όλων των διαμηκών διατομών (2.Δ, 2.Α, 2.Β, 2.Γ, 2.Ε). 

 

Παράδειγμα 2 

Mmax 2.A  4196,00  (kNm) 

Mmin 2.A  –  (kNm) 

Mt max 2.A  9,748  (kNm) 

Mt min 2.A  ‐9,748  (kNm) 

Vmax 2.A  893,00  (kN) 

Vmin 2.A  ‐893,00  (kN) 

Dz max 2.Δ  6,436  (cm) 

Dz max 2.Α  2,453  (cm) 

Dz max 2.Β  0,2054  (cm) 

Dz max 2.Γ  ‐0,3070  (cm) 

Dz max 2.Ε  ‐0,4946  (cm) 

 

Πίνακας 4.2.3 
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4.2.4	Με	τιμή	στρεπτικής	ροπής	αδράνειας	από	το	άθροισμα	
επιμέρους	διατομών	

Εισάγουμε τα δεδομένα της μοντελοποιημένης εσχάρας του παραδείγματος 2, για 

κάθε  διαφορετική  διατομή  της  πλακοδοκού,    (Σχ.  2.2.7)  και  λαμβάνουμε  τα 

αποτελέσματα  της  επίλυσης  στο  Παράρτημα  2.4.  Παρακάτω  φαίνονται  τα 

διαγράμματα ροπών κάμψης, ροπών στρέψης, τεμνουσών δυνάμεων και βυθίσεων. 

Επίσης υπάρχει και ο πίνακας με τα εξής αποτελέσματα: 

α) Μέγιστες τιμές των ροπών κάμψης της πλακοδοκού 2.Α. 

β) Μέγιστες τιμές των ροπών στρέψης της πλακοδοκού 2.Α. 

γ) Μέγιστες και ελάχιστες τιμές των τεμνουσών δυνάμεων της πλακοδοκού 2.Α. 

δ) Μέγιστες τιμές των βυθίσεων των 5 διαμηκών δοκών. 

 

 

Διάγραμμα ροπών κάμψης [Μy] 
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Διάγραμμα ροπών στρέψης [Mt] 

 

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων [Vz] 
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Διάγραμμα βυθίσεων [Dz] 

 

Διάγραμμα παραμορφώσεων [Rx] 
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Διάγραμμα παραμορφώσεων [Ry] 

 

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα του παραδείγματος 2, με διατομές πλακοδοκών 2.Α, 

2.Β, 2.Γ  και  It από επιμέρους γνωστές διατομές,  όλων  των  εντατικών μεγεθών  της 

διαμήκους  διατομής  2.Α  (Mmax, Mmin, Mt  max, Mt  min,  Vmax,  Vmin)  και  της  μέγιστης 

βύθισης (Dz) όλων των διαμηκών διατομών (2.Δ, 2.Α, 2.Β, 2.Γ, 2.Ε). 

 

Παράδειγμα 2 

Mmax 2.A  3407,83  (kNm) 

Mmin 2.A  –  (kNm) 

Mt max 2.A  174,28  (kNm) 

Mt min 2.A  ‐174,28  (kNm) 

Vmax 2.A  733,13  (kN) 

Vmin 2.A  ‐733,13  (kN) 

Dz max 2.Δ  ‐4,653  (cm) 

Dz max 2.Α  ‐2,023  (cm) 

Dz max 2.Β  ‐0,424  (cm) 

Dz max 2.Γ  0,084  (cm) 

Dz max 2.Ε  0,301  (cm) 

 

Πίνακας 4.2.4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	5ο	

Σύγκριση	των	αποτελεσμάτων	–	συμπεράσματα	

	

5.1	Συγκρίσεις	αποτελεσμάτων	των	παραδειγμάτων	1a	έως	1e	

5.1.1	Σύγκριση	βυθίσεων	

Στο παράδειγμα 1a όπου δεν υπάρχει στην ουσία πλακοδοκός, οι μέγιστες βυθίσεις 

είναι  ίδιες, σε μια διατομή, σε όλο το πλάτος της γέφυρας και επομένως υπάρχει, 

όπως αναμενόταν, “αμφιέρειστη”  λειτουργία. Οι διαφορές μεταξύ των 4 μεθόδων 

γραμμικής  επίλυσης  και  της  επίλυσης  με  πεπερασμένα  στερεά  στοιχεία  (Solid 

elements)  είναι  αμελητέες.  Στα  επόμενα  παραδείγματα  1b  έως  1e  παρατηρείται 

όπως αναμενόταν μια σταδιακή μείωση των βυθίσεων της ράβδου της πλακοδοκού. 

Η  μείωση  αυτή  είναι  μεγαλύτερη  (και  επομένως  οι  βυθίσεων  μειώνονται)  όσο 

μεγαλώνει  το  ύψος  της  πλακοδοκού,  και  άρα,  και  η  ακαμψίας  της.  Η  αύξηση  της 

ακαμψίας της κύριας δοκού παρασύρει σε μείωση και τα γειτονικά παράλληλα με 

αυτή γραμμικά στοιχεία. Μεγαλύτερη μείωση έχουν προφανώς, όπως αναμενόταν, 

τα αμέσως  γειτονικά  γραμμικά στοιχεία,  ενώ  τα στοιχεία που βρίσκονται  προς  τα 

άκρα της γέφυρας παρουσιάζουν μικρότερη μείωση. Τα παραπάνω παρατηρούνται 

και στα 4 παραδείγματα 1b έως 1e με τη μεγαλύτερη μείωση στο 1e. Όσον αφορά 

στις  4  μεθόδους  επίλυσης  (με  διαφορετικό  υπολογισμό  της  στρεπτικής  ροπής 

αδράνειας)  παρουσιάζουν  αποτελέσματα  με  ίδιες  περίπου  παραμορφώσεις  για 

κάθε  σημείο  της  γέφυρας.  Μόνο  η  μέθοδος  υπολογισμού  της  στρεπτικής  ροπής 

αδράνειας με τη μέθοδο του ισοδύναμου κύκλου παρουσιάζει κάποιες αποκλίσεις. 

Εδώ  παρατηρείται  ότι  στη  κύρια  δοκό,  οι  τιμές  των  βυθίσεων  με  τη  μέθοδο  του 

ισοδύναμου  κύκλου,  συμπίπτουν  με  τις  άλλες  μεθόδους,  ενώ  στα  υπόλοιπα 

παράλληλα  γραμμικά  στοιχεία,  οι  τιμές  των  βυθίσεων  είναι  συστηματικά 

μικρότερες (εκτός από τις δοκούς 1.Ζ και 1.Η του παραδείγματος 1). Όσον αφορά τη 

σύγκριση  των  επιλύσεων  με  γραμμικά  στοιχεία  σε  σχέση  με  τη  μέθοδο  στερεών 

στοιχείων πάντα οι διαφορές είναι μικρότερες από 0,4 cm για τη δοκό 1.Α και 1,5 

cm για τις υπόλοιπες δοκούς 1.Β‐1.Η, που θεωρείται ικανοποιητική προσέγγιση για 

τις 2  διαφορετικές  μεθόδους.  Το  συμπέρασμα που αναφέρεται  παραπάνω  για  τη 

σύγκριση  των  επιλύσεων  με  γραμμικά  στοιχεία,  σε  σχέση  με  τη  μέθοδο  των 

πεπερασμένων  στοιχείων  (Solid)  επιβεβαιώνεται  από  τη  σύγκριση  των 

αποτελεσμάτων  της  παρούσας  εργασίας  και  με  μία  ακόμα  εργασία  (βλ. 

βιβλιογραφία  [6])  που  βασίζεται  στη  μέθοδο  Αναλογικής  Εξίσωσης  (ΑΕΜ).  Η 

δεύτερη αυτή σύγκριση απλώς μεγαλώνει τις διαφορές από 0,4 και 1,5 cm σε 1 και 

3 cm. 
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Παρακάτω ακολουθούν πίνακες με αναλυτικά αποτελέσματα των βυθίσεων: 

Αποτελέσματα βυθίσεων (Dz) του παραδείγματος 1a σε (cm) 

Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης 

Μέθοδος επίλυσης  δοκός 1.Β  δοκός 1.Γ  δοκός 1.Δ  δοκός 1.Ε  δοκός 1.Α.a  δοκός 1.Ζ  δοκός 1.Η 

It κατά Saint Venant  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05 

It από Ισοδύναμο κύκλου  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05  ‐14,05 

Statik 5  ‐14,53  ‐14,53  ‐14,53  ‐14,53  ‐14,53  ‐14,53  ‐14,53 

Solid Elements  ‐13,7919        ‐13,7919        ‐13,7919 

AEM  ‐13,8025        ‐13,1345        ‐13,8025 

 

Πίνακας 5.1.1.a 

Αποτελέσματα βυθίσεων (Dz) του παραδείγματος 1b σε (cm) 

Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης 

Μέθοδος επίλυσης  δοκός 1.Β  δοκός 1.Γ  δοκός 1.Δ  δοκός 1.Ε  δοκός 1.Α.b  δοκός 1.Ζ  δοκός 1.Η 

It κατά Saint Venant  ‐3,816  ‐3,425  ‐2,856  ‐2,297  ‐1,602  ‐1,796  ‐1,993 

It από Ισοδύναμο κύκλου  ‐3,095  ‐2,792  ‐2,453  ‐2,094  ‐1,632  ‐1,849  ‐2,019 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  ‐4,234  ‐3,632  ‐3,009  ‐2,398  ‐1,595  ‐1,702  ‐1,87 

Statik 5  ‐4,252  ‐3,648  ‐3,024  ‐2,410  ‐1,605  ‐1,714  ‐1,882 

Solid Elements  ‐4,6133           ‐1,7122     ‐1,6844 

AEM  ‐5,8435           ‐2,5689     ‐2,3052 

 

Πίνακας 5.1.1.b 

Αποτελέσματα βυθίσεων (Dz) του παραδείγματος 1c σε (cm) 

Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης 

Μέθοδος επίλυσης  δοκός 1.Β  δοκός 1.Γ  δοκός 1.Δ  δοκός 1.Ε  δοκός 1.Α.c  δοκός 1.Ζ  δοκός 1.Η 

It κατά Saint Venant  ‐2,864  ‐2,272  ‐1,659  ‐1,060  ‐0,3544  ‐0,6357  ‐0,8793 

It από Ισοδύναμο κύκλου  ‐2,002  ‐1,666  ‐1,291  ‐0,8907  ‐0,3610  ‐0,5787  ‐0,7583 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  ‐3,073  ‐2,432  ‐1,771  ‐1,129  ‐0,353  ‐0,5932  ‐0,8253 

Statik 5  ‐3,097  ‐2,452  ‐1,787  ‐1,141  ‐0,355  ‐0,588  ‐0,818 

Solid Elements  ‐3,4356           ‐0,5122     ‐0,7088 

AEM  ‐4,0732           ‐0,7747     ‐0,9661 

 

Πίνακας 5.1.1.c 
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Αποτελέσματα βυθίσεων (Dz) του παραδείγματος 1d σε (cm) 

Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης 

Μέθοδος επίλυσης  δοκός 1.Β  δοκός 1.Γ  δοκός 1.Δ  δοκός 1.Ε  δοκός 1.Α.d  δοκός 1.Ζ  δοκός 1.Η 

It κατά Saint Venant  ‐2,664  ‐2,064  ‐1,443  ‐0,8386  ‐0,1331  ‐0,4326  ‐0,6854 

It από Ισοδύναμο κύκλου  ‐1,789  ‐1,448  ‐1,068  ‐0,6634  ‐0,1356  ‐0,3685  ‐0,5544 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  ‐2,855  ‐2,207  ‐1,541  ‐0,8967  ‐0,1326  ‐0,4045  ‐0,6515 

Statik 5  ‐2,866  ‐2,216  ‐1,548  ‐0,900  ‐0,133  ‐0,406  ‐0,653 

Solid Elements  ‐3,1348           ‐0,2834     ‐0,5934 

AEM  ‐3,6634           ‐0,4315     ‐0,8252 

 

Πίνακας 5.1.1.d 

Αποτελέσματα βυθίσεων (Dz) του παραδείγματος 1e σε (cm) 

Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης 

Μέθοδος επίλυσης  δοκός 1.Β  δοκός 1.Γ  δοκός 1.Δ  δοκός 1.Ε  δοκός 1.Α.e  δοκός 1.Ζ  δοκός 1.Η 

It κατά Saint Venant  ‐2,601  ‐1,999  ‐1,376  ‐0,7694  ‐0,06451  ‐0,3618  ‐0,6261 

It από Ισοδύναμο κύκλου  ‐1,720  ‐1,378  ‐0,9962  ‐0,5908  ‐0,06574  ‐0,3058  ‐0,4944 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  ‐2,777  ‐2,129  ‐1,462  ‐0,8184  ‐0,06429  ‐0,3531  ‐0,6074 

Statik 5  ‐2,788  ‐2,137  ‐1,468  ‐0,822  ‐0,065  ‐0,354  ‐0,609 

Solid Elements  ‐2,9983           ‐0,1987     ‐0,5745 

AEM  ‐3,5147           ‐0,3198     ‐0,8036 

 

Πίνακας 5.1.1.e 
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Για  τη  καλύτερη  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  των  5  μεθόδων,  ακολουθούν 

διαγράμματα  των  βυθίσεων  κατά  πλάτος  της  γέφυρας  (μέγιστες  βυθίσεις  των 

δοκών 1.Β, 1.Γ, 1.Δ, 1.Ε, 1.Α.i, 1.Ζ, 1.Η) όπως υπολογίστηκαν με τις 5 μεθόδους. 

 

 

 

Βυθίσεις παραδείγματος 1b με τη πλακοδοκό 1.Α.b 

Διάγραμμα 5.1.1 
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Βυθίσεις παραδείγματος 1c με τη πλακοδοκό 1.Α.c 

Διάγραμμα 5.1.2 

‐4

‐3,5

‐3

‐2,5

‐2

‐1,5

‐1

‐0,5

0

0 200 400 600 800 1000

Β
υ
θ
ίσ
ει
ς

Σημεία των αξόνων των ράβδων κατά μήκος της τομής 1Α ‐ 1Α

Beam Elements (Εσχάρα)

It κατά Saint Venant

It από Ισοδύναμο κύκλο

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων

Statik 5

Solid Elements



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 
‐ 130 ‐ 

 

 

Βυθίσεις παραδείγματος 1d με τη πλακοδοκό 1.Α.d 

Διάγραμμα 5.1.3 
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Βυθίσεις παραδείγματος 1e με τη πλακοδοκό 1.Α.e 

Διάγραμμα 5.1.4 
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5.1.2	Σύγκριση	εντατικών	μεγεθών	

5.1.2.1	Σύγκριση	ροπών	κάμψης	My 

Στο  παράδειγμα  1a,  όπως  είδαμε  και  στο  εδάφιο  5.1.1,  φαίνεται  ότι  υπάρχει 

“αμφιέρειστη” λειτουργία. Επομένως η ροπή κάμψης, ανά μέτρο πλάτους γέφυρας, 

είναι ίση και έχουμε τις τιμές Mmax = 403,60 kNm και Mmin = ‐811,00 kNm στη δοκό 

1.Α.  Στα  υπόλοιπα  παραδείγματα,  όπου  όπως  είναι  λογικό,  γίνεται  συγκέντρωση 

των  δυνάμεων  στη  θέση  την  πλακοδοκού,  όπου  οι  τιμές  των  ροπών  κάμψεως 

σχεδόν  τριπλασιάζονται.  Στα  παραδείγματα  αυτά  παρατηρούμε  ότι  οι  τιμές  των 

ροπών  κάμψεως  δεν  έχουν  σημαντικές  διαφορές,  στις  περιπτώσεις  αύξησης  του 

ύψους της πλακοδοκού. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η δοκός 1.Α, ήδη από το 

παράδειγμα  1.b,  συγκεντρώνει  το  μεγαλύτερο  τμήμα  του  συνολικού  φορτίου  της 

γέφυρας. 

 

5.1.2.2	Σύγκριση	ροπών	στρέψης	Μt 

Στο  παράδειγμα  1a,  όπως  είδαμε  και  προηγουμένως,  φαίνεται  ότι  υπάρχει 

“αμφιέρειστη”  λειτουργία.  Επομένως  η  ροπή  στρέψεως  κατά  πλάτος  είναι 

αμελητέα.  (Μt = 0,01 kNm) Στα υπόλοιπα παραδείγματα γίνεται συγκέντρωση των 

δυνάμεων  στη  θέση  της  πλακοδοκού  και  οι  τιμές  των  ροπών  στρέψης 

πολλαπλασιάζονται.  Επίσης,  και  για  τις  ροπές  στρέψεως,  δεν  σημειώνονται 

διαφορές από την αύξηση του ύψους της πλακοδοκού. Είναι προφανές ότι λόγω της 

συμμετρίας του φορέα η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των ροπών στρέψης έχουν την 

ίδια απόλυτη τιμή. 

	

5.1.2.3	Σύγκριση	τεμνουσών	δυνάμεων 

Και  στις  τέμνουσες  δυνάμεις,  για  το  παράδειγμα  1a  υπάρχει  ”αμφιέρειστη” 

λειτουργία Η τέμνουσα δύναμη ανά μέτρο πλάτους της γέφυρας ισούται με Vmax ≈ 

267,00  kN  και  Vmin  ≈  ‐270,00  kN.  Στα  υπόλοιπα  παραδείγματα,  όπου  όπως  είναι 

λογικό,  γίνεται  συγκέντρωση  των  δυνάμεων  στη  θέση  την  πλακοδοκού,  όπου  οι 

τιμές των τεμνουσών δυνάμεων διπλασιάζονται. Και στις τέμνουσες δυνάμεις, δεν 

σημειώνονται  διαφορές  από  την  αύξηση  του  ύψους  της  πλακοδοκού.  Είναι 

προφανές ότι  λόγω της συμμετρίας  του φορέα η μέγιστη και η ελάχιστη  τιμή  των 

ροπών τεμνουσών έχουν την ίδια απόλυτη τιμή. 
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Παρακάτω  ακολουθούν  πίνακες  με  αναλυτικά  αποτελέσματα  των  εντατικών 

μεγεθών: 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin) 
της πλακοδοκού διατομής 1.Α.a για τις 4 διαφορετικές μεθόδους 

Mmax 1.A.a  Mmin 1.A.a  Tmax 1.A.a  Tmin 1.A.a  Vmax 1.A.a  Vmin 1.A.a 

Μέθοδος επίλυσης  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kN)  (kN) 

It κατά Saint Venant  403,60  ‐811,00  0,009176  ‐0,009176  269,90  ‐269,90 

It από Ισοδύναμο κύκλου  403,70  ‐811,20  0,001847  ‐0,001847  270,00  ‐270,00 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  403,70  ‐811,20  0,000687  ‐0,000687  270,00  ‐270,00 

Statik 5  403,75  ‐811,25  0,00  0,00  270,00  ‐270,00 

 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών της πλακοδοκού 1.Α.a 

Πίνακας 5.1.2.a 

 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin 
της πλακοδοκού διατομής 1.Α.b για τις 4 διαφορετικές μεθόδους 

Mmax 1.A.b  Mmin 1.A.b  Tmax 1.A.b  Tmin 1.A.b  Vmax 1.A.b  Vmin 1.A.b 

Μέθοδος επίλυσης  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kN)  (kN) 

It κατά Saint Venant  1079,00  ‐1988,00  171,40  ‐171,40  556,30  ‐556,30 

It από Ισοδύναμο κύκλου  1093,00  ‐2028,00  161,00  ‐161,00  546,20  ‐546,20 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  1074,00  ‐1979,00  146,50  ‐146,50  556,80  ‐556,80 

Statik 5  1074,45  ‐1978,97  147,03  ‐147,03  556,79  ‐556,79 

 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών της πλακοδοκού 1.A.b 

Πίνακας 5.1.2.b 

 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin 
της πλακοδοκού διατομής 1.Α.c για τις 4 διαφορετικές μεθόδους 

Mmax 1.A.c  Mmin 1.A.c  Tmax 1.A.c  Tmin 1.A.c  Vmax 1.A.c  Vmin 1.A.c 

Μέθοδος επίλυσης  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kN)  (kN) 

It κατά Saint Venant  1061,00  ‐2105,00  214,70  ‐214,70  583,90  ‐583,90 

It από Ισοδύναμο κύκλου  1165,00  ‐2148,00  162,50  ‐162,50  572,50  ‐572,50 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  1145,00  ‐2098,00  204,50  ‐204,50  584,80  ‐584,80 

Statik 5  1144,96  ‐2097,22  201,79  ‐201,79  584,69  ‐584,69 

 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών της πλακοδοκού 1.A.c 

Πίνακας 5.1.2.c 
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Σύγκριση εντατικών μεγεθών (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin 
της πλακοδοκού διατομής 1.Α.d για τις 4 διαφορετικές μεθόδους 

Mmax 1.A.d  Mmin 1.A.d  Tmax 1.A.d  Tmin 1.A.d  Vmax 1.A.d  Vmin 1.A.d 

Μέθοδος επίλυσης  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kN)  (kN) 

It κατά Saint Venant  1161,00  ‐2126,00  224,10  ‐224,10  588,80  ‐588,80 

It από Ισοδύναμο κύκλου  1177,00  ‐2170,00  172,40  ‐172,40  557,20  ‐557,20 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  1158,00  ‐2119,00  217,90  ‐217,90  589,80  ‐589,80 

Statik 5  1157,86  ‐2118,97  217,93  ‐217,93  589,77  ‐589,77 

 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών της πλακοδοκού 1.A.d 

Πίνακας 5.1.2.d 

 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin 
της πλακοδοκού διατομής 1.Α.e για τις 4 διαφορετικές μεθόδους 

Mmax 1.A.e  Mmin 1.A.e  Tmax 1.A.e  Tmin 1.A.e  Vmax 1.A.e  Vmin 1.A.e 

Μέθοδος επίλυσης  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kN)  (kN) 

It κατά Saint Venant  1165,00  ‐2133,00  227,20  ‐227,20  590,30  ‐590,30 

It από Ισοδύναμο κύκλου  1181,00  ‐2177,00  177,30  ‐177,30  578,70  ‐578,70 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  1162,00  ‐2126,00  224,60  ‐224,60  591,40  ‐591,40 

Statik 5  1161,97  ‐2125,92  224,65  ‐224,65  591,39  ‐591,39 

 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών της πλακοδοκού 1.A.e 

Πίνακας 5.1.2.e 

	

5.2	Συγκρίσεις	των	αποτελεσμάτων	του	παραδείγματος	2	

	

5.2.1	Σύγκριση	βυθίσεων	

Στο  παράδειγμα  2  έγινε  επίλυση  με  4  διαφορετικές  μεθόδους  υπολογισμού  της 

στρεπτικής  ροπής  αδράνειας  (It).  Τα  αποτελέσματα  των  4  αυτών  μεθόδων  έχουν 

σχεδόν  σύμπτωση  στις  τιμές  τους.  Η  μεγαλύτερη  διαφορά  στη  δοκό  2.Δ  είναι 

μικρότερη του 0,5 cm ενώ στις υπόλοιπες δοκούς είναι μικρότερη του 0,1 cm. Όσον 

αφορά  τη  σύγκριση  των  γραμμικών  επιλύσεων,  με  την  επίλυση  με  μεθόδους 

πεπερασμένων στοιχείων (μέθοδος Shell‐beam και μέθοδος αναλογικής εξίσωσης – 

ΑΕΜ), παρατηρούμε ότι με τις μεθόδους των πεπερασμένων στοιχείων οι βυθίσεις 

είναι  μικρότερες.  Οι  διαφορές  είναι  της  τάξης  των  3  cm  για  τη  δοκό  2.Δ  και  της 

τάξης του 0,5 cm στις δοκούς 2.Β, 2.Ε. 
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Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με αναλυτικά αποτελέσματα των βυθίσεων: 

Αποτελέσματα βυθίσεων (Dz) του παραδείγματος 2 σε (cm) 

Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης  Διαμήκης 

Μέθοδος επίλυσης  δοκός 2.Δ  δοκός 2.A  δοκός 2.B  δοκός 2.Γ  δοκός 2.Ε 

It κατά Saint Venant  ‐6,004  ‐2,342  ‐0,2628  0,2527  0,4683 

It από Ισοδύναμο κύκλου  ‐6,238  ‐2,402  ‐0,2333  0,2836  0,4878 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  ‐6,436  ‐2,453  ‐0,2054  0,3070  0,4946 

Statik 5  ‐4,653  ‐2,023  ‐0,424  0,084  0,301 

Shell ‐ Beam Elements  ‐2,9693     ‐0,0225     0,004 

AEM  ‐3,60     ‐0,0249     ‐0,0141 

 

Βυθίσεις παραδείγματος 2 

Πίνακας 5.2.1 

Για  τη  καλύτερη  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  των  5  μεθόδων,  ακολουθεί 

διάγραμμα των παραμορφώσεων κατά πλάτος της γέφυρας (μέγιστες βυθίσεις των 

δοκών 2.Δ, 2.Α, 2.Β, 2.Γ, 2.Ε) όπως υπολογίστηκαν με τις 5 μεθόδους. 

 

Βυθίσεις παραδείγματος 2 

Πίνακας 5.2.1 

5.2.2	Σύγκριση	εντατικών	μεγεθών	
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5.2.2.1	Σύγκριση	ροπών	κάμψης	My	

Οι τιμές των ροπών κάμψης στις 4 περιπτώσεις επίλυσης έχουν ίδια τάξη μεγέθους, 

η οποία κυμαίνεται μεταξύ 4000,00 και 4200,00 kNm, για την μέγιστη ροπή κάμψης 

στη δοκό 2.Α. Η σύμπτωση των τιμών θεωρείται  ικανοποιητική για τις 4 μεθόδους 

επίλυσης. 

5.2.2.2	Σύγκριση	ροπών	στρέψης	Mt	

Οι τιμές των ροπών στρέψης στις 4 περιπτώσεις επίλυσης κυμαίνονται μεταξύ 10,00 

και  90,00  kNm  για  την  μέγιστη  ροπή  στρέψης  στη  δοκό  2.Α.  Θεωρούμε  τα 

αποτελέσματα  ικανοποιητικά,  εάν μάλιστα ληφθεί υπ’  όψη ότι οι  τιμές  της ροπής 

στρέψης  είναι  πολύ  μικρότερες  από  τις  αντίστοιχες  τιμές  της  ροπής  κάμψης  της 

ίδιας δοκού 2.Α Είναι προφανές ότι λόγω της συμμετρίας του φορέα, η μέγιστη και 

η ελάχιστη τιμή των ροπών στρέψεως έχουν την ίδια απόλυτη τιμή. 

	

5.2.2.3	Σύγκριση	τεμνουσών	δυνάμεων	Vz	

Οι  τιμές  των  τεμνουσών  δυνάμεων  στις  4  περιπτώσεις  επίλυσης  έχουν  ίδια  τάξη 

μεγέθους,  η  οποία  κυμαίνεται  μεταξύ  875,00  και  895,00  kN,  για  την  μέγιστη 

τέμνουσα δύναμη στη  δοκό 2.Α.  Η  σύμπτωση  των  τιμών θεωρείται  ικανοποιητική 

για τις 4 μεθόδους επίλυσης. Είναι προφανές ότι λόγω της συμμετρίας του φορέα, η 

μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των ροπών στρέψεως έχουν την ίδια απόλυτη τιμή. 

Παρακάτω ακολουθεί πίνακα με αναλυτικά αποτελέσματα των εντατικών μεγεθών: 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών (Mmax, Mmin, Mt max, Mt min, Vmax, Vmin) 
της πλακοδοκού διατομής 2.Α για τις 4 διαφορετικές μεθόδους 

Mmax 2.A  Mmin 2.A  Μt max 2.A  Mt min 2.A  Vmax 2.A  Vmin 2.A 

Μέθοδος επίλυσης  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kNm)  (kN)  (kN) 

It κατά Saint Venant  3994,00  ‐  89,93  ‐89,93  876,50  ‐876,50 

It από Ισοδύναμο κύκλου  4106,00  ‐  42,01  ‐42,01  878,10  ‐878,10 

It με χρήση Συνοριακών στοιχείων  4196,00  ‐  9,748  ‐9,748  893,00  ‐893,00 

Statik 5  3407,83  ‐  174,28  ‐174,28  733,13  ‐733,13 

 

Σύγκριση εντατικών μεγεθών πλακοδοκού 2.Α 

Πίνακας 5.2.2 
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5.3	Μελλοντική	έρευνες	

Η παρούσα εργασία με τίτλο “Ανάλυση ανωδομής γεφυρών μορφής πλακοδοκού με 

τη μέθοδο της εσχαροποίησης”,  εκπονεί  τη στατική ανάλυση ανωδομών γεφυρών 

μορφής πλακοδοκού, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη στρεπτική συμπεριφορά των δοκών 

ενίσχυσης  με  τη  θεώρηση  του  συνήθους  12*12  μητρώου  δυσκαμψίας.  Οι 

μελλοντικές  έρευνες  θα  μπορούσαν  να  επεκταθούν  στις  μεθόδους  που 

αναφέρονται παρακάτω: 

1. Δυναμική ανάλυση ανωδομής γεφυρών μορφής πλακοδοκού με τη μέθοδο 

της  εσχαροποίησης,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  τη  στρεπτική συμπεριφορά  των 

δοκών  ενίσχυσης  με  τη  θεώρηση  του  συνήθους  12*12  μητρώου 

δυσκαμψίας. 

 

2. Ανάλυση  ανωδομής  γεφυρών  μορφής  πλακοδοκού  με  τη  μέθοδο  της 

εσχαροποίησης,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  την  ανομοιόμορφη  στρεπτική 

συμπεριφορά των δοκών ενίσχυσης με τη θεώρηση του διευρυμένου  14*14 

μητρώου δυσκαμψίας. 

 

3. Δυναμική ανάλυση ανωδομής γεφυρών μορφής πλακοδοκού με τη μέθοδο 

της  εσχαροποίησης,  λαμβάνοντας  υπ’  όψη  την  ανομοιόμορφη  στρεπτική 

συμπεριφορά των δοκών ενίσχυσης με τη θεώρηση του διευρυμένου  14*14 

μητρώου δυσκαμψίας. 

 

4. Εφαρμογή όλων των παραπάνω μεθόδων σε σύμμικτους φορείς. 

 

5. Εφαρμογή  όλων  των  παραπάνω  μεθόδων  με  τη  πρόσθετη  θεώρηση  της 

επιρροής  χρόνιων  φαινομένων  (ερπυσμός,  συστολή  ξήρανσης  του 

σκυροδέματος και θερμοκρασιακές συστολές – διαστολές). 
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