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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µία διερεύνηση της δυναµικής απόκρισης και της 
επακόλουθης αξονικής κόπωσης καλωδίων ανηρτηµένων στεγών που υπόκεινται σε 
φορτία ανέµου. Το προσοµοίωµα που χρησιµοποιείται είναι δίκτυο καλωδίων, σχήµατος 
υπερβολικού παραβολοειδούς, µε κυκλική κάτοψη. Τα άκρα των καλωδίων θεωρούνται 
ακλόνητα. Εξετάζονται τρεις διαφορετικές χωρικές κατανοµές της φόρτισης, τέτοιες ώστε 
να ακολουθούν τις πρώτες µορφές ταλάντωσης του συστήµατος. Πραγµατοποιούνται µη 
γραµµικές δυναµικές αναλύσεις µε χρονική ολοκλήρωση και υπολογίζεται ο δείκτης 
συσσώρευσης βλαβών λόγω κόπωσης. Εξετάζεται πώς οι θεωρούµενες κατανοµές 
φόρτισης επηρεάζουν τη δυναµική απόκριση του δικτύου καλωδίων και την αντοχή του 
έναντι κόπωσης. Τα αποτελέσµατα της δυναµικής ανάλυσης συγκρίνονται µε αυτά που 
προκύπτουν από στατικά φορτία ανέµου, όπως δίνονται στον Ευρωκώδικα 1. 
 
 
2. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η ιδέα της ανηρτηµένης στέγης πρωτοεµφανίζεται το 70 π.Χ. µε το “velarium” όπως 
λεγόταν η τέντα που χρησιµοποιούσαν οι Ρωµαίοι για την κάλυψη του Κολοσσαίου. Μία 
πιο µοντέρνα σύλληψη µιας τέτοιας κατασκευής ξαναεµφανίζεται αιώνες µετά, µε τη 
µελέτη και ανέγερση της στέγης του Σταδίου Raleigh στη Βόρεια Καρολίνα των 
Ηνωµένων Πολιτειών το 1953, που αποτέλεσε την αρχή µίας νέας εποχής για τις 
καλωδιωτές στέγες. Στην Ελλάδα το καλύτερο παράδειγµα καλωδιωτής στέγης σχήµατος 
υπερβολικού παραβολοειδούς, αποτελεί η ανηρτηµένη στέγη του Σταδίου Ειρήνης και 
Φιλίας στο Φάληρο, η πρώτη που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, το 1983.  
 
Τα δίκτυα καλωδίων ανήκουν στην κατηγορία των εφελκυόµενων ελαφριών κατασκευών, 
που έχουν το πλεονέκτηµα να γεφυρώνουν µεγάλα ανοίγµατα µε µικρό κόστος και να 
δηµιουργούν επιφάνειες ασυνήθιστες και µοναδικές από αρχιτεκτονικής άποψης, αλλά 
είναι ευαίσθητες σε δυναµικά φορτία, όπως είναι ο άνεµος, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
αυξηµένος κίνδυνος να εκτελέσουν ταλαντώσεις µεγάλου εύρους και συνεπώς να 
παρουσιάσουν έντονα φαινόµενα κόπωσης. Παράλληλα, η δυναµική συµπεριφορά τους σε 
εξαναγκασµένες ταλαντώσεις είναι εξαιρετικά περίπλοκη, εφόσον εξαρτάται, όχι µόνο από 
τη συχνότητα του δυναµικού φορτίου και το εύρος του, αλλά και από τη σχέση µεταξύ των 
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ιδιοσυχνοτήτων του συστήµατος, καθώς και τη σχέση αυτών µε τη συχνότητα του 
φορτίου. Πρόκειται για τους εσωτερικούς, τους υποαρµονικούς και υπεραρµονικούς 
συντονισµούς που χαρακτηρίζουν τα µη γραµµικά συστήµατα [1] και καθιστούν τη 
δυναµική τους απόκριση απρόβλεπτη. 
 
Στην παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια να διερευνηθεί η συµπεριφορά ενός 
δικτύου καλωδίων, παρόµοιου µε αυτό της στέγης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όταν 
υπόκειται σε φορτία ανέµου. Λαµβάνοντας υπόψη µία χρονοϊστορία ανέµου, µε τρεις 
διαφορετικές κατανοµές ανεµοπίεσης, προκύπτουν µερικά σηµαντικά συµπεράσµατα όσον 
αφορά στο σχεδιασµό των κατασκευών αυτών, έναντι φορτίων ανέµου και κόπωσης. 
 
 
3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 
Το τρισδιάστατο προσοµοίωµα του δικτύου καλωδίων, που λαµβάνεται υπόψη στις 
αναλύσεις, έχει κυκλική κάτοψη διαµέτρου L=100m και σχηµατίζει επιφάνεια 
υπερβολικού παραβολοειδούς, µε λόγο βέλους προς άνοιγµα ίσο µε f/L=1/20. Αποτελείται 
από δύο οµάδες καλωδίων, διατεταγµένων σε ορθογωνικό κάνναβο, 25 κύρια καλώδια που 
αγκυρώνονται στα υψηλότερα σηµεία του δικτύου και 25 σταθεροποιητικά καλώδια που 
αγκυρώνονται στα χαµηλότερα σηµεία του δικτύου (Σχ. 1). Τα άκρα των καλωδίων 
θεωρούνται ακλόνητα. Όλα τα καλώδια έχουν την ίδια διατοµή Φ60, και δεν µπορούν να 
παραλάβουν θλίψη. Η δύναµη προέντασης για τα κύρια καλώδια είναι 700kN (σ=247MPa) 
και για τα σταθεροποιητικά 800kN (σ=283MPa). Το υλικό των καλωδίων θεωρείται 
απείρως ελαστικό µε µέτρο ελαστικότητας Ε=165GPa. 
 

 
 

Σχ. 1: Γεωµετρία δικτύου καλωδίων 
 
Οι αναλύσεις αφορούν σε φορτία ανεµοπίεσης, λαµβάνοντας επίσης υπόψη µόνιµα φορτία 
και προένταση καλωδίων. Ως µόνιµα φορτία θεωρούνται το ίδιο βάρος των καλωδίων 
(γ=80kN/m3) και ένα φορτίο ίσο µε 0,36kN/m3, όσο και το πρόσθετο µόνιµο φορτίο που 
ελήφθη υπόψη στη στατική µελέτη της στέγης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Σε όλες τις 
αναλύσεις που ακολουθούν, ως αρχική κατάσταση θεωρείται το προεντεταµένο δίκτυο, 
φορτισµένο και παραµορφωµένο από τα µόνιµα φορτία. 
 
Αρχικά, πραγµατοποιείται µη γραµµική στατική ανάλυση µε θεώρηση στατικού φορτίου 
υποπίεσης ανέµου, σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1 [2], όπου η ανεµοπίεση υπολογίζεται 
µε βάση την ταχύτητα του ανέµου σε ένα συγκεκριµένο υψόµετρο, η οποία αποτελείται 
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από δύο όρους: α) τη µέση ταχύτητα, που εξαρτάται από τη βασική ταχύτητα ανέµου και 
την τραχύτητα του εδάφους και β) τη διακύµανση της ταχύτητας, η οποία προσαυξάνεται 
µε έναν δυναµικό συντελεστή. Για την ανάλυση, λαµβάνεται µήκος τραχύτητας z0=0,01 
(επιφάνειες οριζόντιες χωρίς εµπόδια και χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση), συντελεστής 
τοπογραφικής διαµόρφωσης co(z)=1 (επίπεδες επιφάνειες εδάφους), βασική ταχύτητα 
ανέµου vb=vb,0=30m/sec και συντελεστής εξωτερικής πίεσης cpe=-0,8, τιµή που 
προτείνεται για δίρριχτες στέγες, όπως θα µπορούσε προσεγγιστικά να χαρακτηριστεί το 
δίκτυο καλωδίων σχήµατος υπερβολικού παραβολοειδούς, µε γωνία κλίσης περίπου ±5ο. 
Το φορτίο ανέµου εφαρµόζεται ως υποπίεση υπό τη µορφή κατακόρυφων επικόµβιων 
φορτίων σε όλους τους κόµβους του δικτύου. Σύµφωνα µε τις παραδοχές αυτές, η 
ταχύτητα του ανέµου στα 30m, όπου θεωρείται ότι είναι το υψόµετρο του κεντρικού 
κόµβου του δικτύου, προκύπτει ίση µε V=40,77m/sec, ενώ η πίεση ανέµου στην επιφάνεια 
του δικτύου ίση µε w=-1,14kN/m2.  
 
Στη συνέχεια, εκτελείται µη γραµµική δυναµική ανάλυση µε χρονική ολοκλήρωση. 
Αρχικά, θεωρώντας τα µόνιµα φορτία ως µάζες του συστήµατος, υπολογίζονται οι 
ιδιοσυχνότητες του συστήµατος και οι αντίστοιχες ιδιοµορφές µε γραµµική ιδιοµορφική 
ανάλυση. Οι µορφές ταλάντωσης του συστήµατος µπορούν να διαχωριστούν σε 
συµµετρικές ιδιοµορφές, οι οποίες αποτελούνται από συµµετρικές κατακόρυφες 
συνιστώσες και αντισυµµετρικές οριζόντιες συνιστώσες ως προς τους οριζόντιους 
καθολικούς άξονες x και y και σε αντισυµµετρικές ιδιοµορφές µε αντισυµµετρικές 
κατακόρυφες συνιστώσες και συµµετρικές οριζόντιες συνιστώσες ως προς έναν ή και τους 
δύο οριζόντιους άξονες x και y [3]. Έπειτα, διεξάγεται µη γραµµική στατική ανάλυση, 
λαµβάνοντας υπόψη την προένταση και τα µόνιµα φορτία, ενώ στη συνέχεια, προστίθεται 
το δυναµικό φορτίο του ανέµου και ακολουθεί µη γραµµική δυναµική ανάλυση µε χρονική 
ολοκλήρωση. Με τον τρόπο αυτό, στη δυναµική ανάλυση λαµβάνεται υπόψη ως αρχική 
κατάσταση ισορροπίας, η δυσκαµψία του συστήµατος καθώς και η εντατική κατάσταση 
των καλωδίων λόγω των µονίµων φορτίων. Επισηµαίνεται ότι δεν λαµβάνεται υπόψη 
απόσβεση στο σύστηµα. 
 
Στη µη γραµµική δυναµική ανάλυση µε χρονική ολοκλήρωση, χρησιµοποιείται µία από τις 
ανεµοµετρήσεις που καταγράφηκαν στα πλαίσια του προγράµµατος LIST [4]. Στην 
παρούσα εργασία, λαµβάνεται υπόψη µία καταγραφή οριζόντιας συνιστώσας ταχύτητας 
ανέµου, µε διάρκεια 600sec και συχνότητα καταγραφής 30Hz. Το υψόµετρο του 
ανεµοµέτρου ήταν 31,40m. Το διάγραµµα της ταχύτητας του ανέµου V σε σχέση µε το 
χρόνο, καθώς και το αντίστοιχο φάσµα δίνονται στο Σχ. 2. Σηµειώνεται ότι η χρονοϊστορία 
αυτή, είναι µία πραγµατική καταγραφή ταχύτητας ανέµου, η οποία δεν σχετίζεται µε την 
ταχύτητα ανέµου και εποµένως ούτε µε το στατικό φορτίο ανέµου που προτείνει ο 
Ευρωκώδικας. 
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Σχ. 2: Χρονοϊστορία και φάσµα ταχύτητας ανέµου 
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Η πίεση του ανέµου στην κατασκευή υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα [2], και 
δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
 
we=cpe 1/2ρ(V)2                                                                                   (1) 
 
όπου V είναι η ταχύτητα του ανέµου (m/sec), ρ η πυκνότητα του αέρα ίση µε 1,25kg/m3 
και cpe=-0,80. Και στην περίπτωση της δυναµικής ανάλυσης, η ανεµοπίεση εφαρµόζεται 
ως κατακόρυφο επικόµβιο φορτίο σε όλους τους κόµβους του δικτύου, ακολουθώντας 
τρεις διαφορετικές κατανοµές στην επιφάνεια του δικτύου, όπως εξηγείται παρακάτω.  
 
Από τη δυναµική ανάλυση, προκύπτουν διαγράµµατα έντασης καλωδίων, καθώς και 
διαγράµµατα κατακορύφων παραµορφώσεων σε σχέση µε το χρόνο και φάσµατα αυτών, 
προκειµένου να ελεγχθούν οι συχνότητες µε τις οποίες ταλαντώνονται τα καλώδια. 
Μελετώνται τα µέλη που παρουσιάζουν τη µέγιστη ένταση και οι κόµβοι που 
παρουσιάζουν τη µέγιστη παραµόρφωση κατά τη διάρκεια επιβολής του φορτίου του 
ανέµου. Ως µέση τιµή της τάσης των καλωδίων, υπολογίζεται η ρίζα της µέσης τιµής των 
τετραγώνων (root mean square = RMS) των τάσεων που υπολογίζονται σε κάθε βήµα της 
ανάλυσης. Στη συνέχεια, καταµετρώνται οι κύκλοι της διακύµανσης της τάσης γύρω από 
την τιµή RMS, που είναι µεγαλύτερη από την τάση σταθερού εύρους ∆σc που αντιστοιχεί 
στην κατάλληλη κατηγορία λεπτοµέρειας. Υπολογίζεται ο δείκτης συσσώρευσης βλαβών 
D σύµφωνα µε τον κανόνα Palmgren-Miner: 
 

D=∑
=

n

1i Ri

Ei

N

n
                                                                                     (2) 

 
όπου nΕi είναι ο αριθµός των καταµετρούµενων κύκλων που αντιστοιχεί σε εύρος τάσεων 
∆σi > ∆σc (αντοχή σε κόπωση) και ΝRi η διάρκεια ζωής (σε κύκλους) που προκύπτει από 
την καµπύλη αντοχής σε κόπωση για σταθερό εύρος τάσεων ∆σi [5]. Η καµπύλη αντοχής 
σε κόπωση (Wöhler) δίνεται από το µέρος 1.11 του Ευρωκώδικα 3 [6] για καλώδια 
κατηγορίας Β και κατηγορία λεπτοµέρειας ∆σc=150MPa που αντιστοιχεί σε Ν=2·106 
κύκλους (Σχ. 3). 
 

  
 

Σχ. 3: Καµπύλη Wöhler για καλώδια 
 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
 
Από τη µη γραµµική στατική ανάλυση, όπου γίνεται στατική θεώρηση του φορτίου 
ανέµου σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1, όπως εξηγήθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, 
προκύπτει ότι η µέγιστη παραµόρφωση στον κεντρικό κόµβο του δικτύου είναι ίση µε 
0,21m, ενώ η µέγιστη ένταση στα σταθεροποιητικά καλώδια είναι ίση µε 1119kN 
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(σ=395MPa). Αξίζει να σηµειωθεί ότι είτε θεωρηθεί ως αρχική κατάσταση η 
παραµορφωµένη κατάσταση λόγω µονίµων φορτίων και έπειτα προστεθεί η φόρτιση του 
ανέµου, είτε όλα τα φορτία εφαρµοστούν ταυτόχρονα, η στατική απόκριση είναι ίδια. 
 
Οι µορφές ταλάντωσης και οι αντίστοιχες ιδιοσυχνότητες του δικτύου καλωδίων, δίνονται 
στο Σχ. 4 µε τη σειρά που εµφανίζονται, όπου Α1xy, Α1y και Α1x ορίζονται οι πρώτες 
αντισυµµετρικές ιδιοµορφές ως προς τους δύο οριζόντιους άξονες, ως προς τον οριζόντιο 
άξονα y και ως προς τον οριζόντιο άξονα x αντίστοιχα, S ορίζεται η πρώτη συµµετρική 
ιδιοµορφή, ενώ Α2x ορίζεται η δεύτερη αντισυµµετρική ιδιοµορφή ως προς τον άξονα x. 
 

 
    

 1) Α1xy 2) A1y 3) A1x 4) S 5) A2x 
ω (sec-1) 6,40 6,70 6,78 7,18 8,20 
f (Hz) 1,02 1,07 1,08 1,14 1,30 

 
Σχ. 4: Ιδιοσυχνότητες και ιδιοµορφές δικτύου καλωδίων 

 
Από τη µη γραµµική στατική ανάλυση για τα µόνιµα φορτία, που θα θεωρηθεί ως αρχική 
κατάσταση για τη δυναµική ανάλυση, η µέγιστη ένταση που παρατηρείται είναι 1016,7kN 
(359,6MPa), ενώ η µέγιστη κατακόρυφη παραµόρφωση στον κεντρικό κόµβο είναι ίση µε 
-0,21m (το αρνητικό πρόσηµο δηλώνει φορά προς τον –z καθολικό άξονα, δηλαδή προς 
την φορά που ενεργεί το ίδιο βάρος). Για την ανεµοπίεση θεωρούνται τρεις διαφορετικές 
χωρικές κατανοµές του φορτίου ανέµου στην κατασκευή, µία σύµφωνα µε τη συµµετρική 
ιδιοµορφή (S) µε φορτίο υποπίεσης, µία σύµφωνα µε την αντισυµµετρική ιδιοµορφή ως 
προς τον οριζόντιο άξονα x (Ax) και µία σύµφωνα µε την αντισυµµετρική ιδιοµορφή ως 
προς τους δύο οριζόντιους άξονες x και y (Axy).  
 
Τα αποτελέσµατα της δυναµικής ανάλυσης δίνονται στο Σχ. 5. Η µέγιστη ένταση των 
καλωδίων που προκύπτει από την ανάλυση µε στατική θεώρηση της ανεµοπίεσης, είναι 
µικρότερη από αυτή που προκύπτει από τη δυναµική ανάλυση για συµµετρική κατανοµή, 
κατά 30%, παρ’ όλο που η ταχύτητα του ανέµου στη δεύτερη περίπτωση δεν ξεπερνάει τα 
15m/sec, περίπου 37% της ταχύτητας που ελήφθη για τη στατική ανάλυση 
(V=40,77m/sec). Επίσης η µέγιστη παραµόρφωση στη δεύτερη περίπτωση είναι -0,79m, 
δηλαδή πολύ µεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει στην πρώτη περίπτωση (= -0,21m). 
 
Από τα φάσµατα παραµόρφωσης των κόµβων που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο εύρος 
ταλάντωσης, για κάθε µία κατανοµή ξεχωριστά, παρατηρείται ότι το δίκτυο ταλαντώνεται 
µε συχνότητες µεγαλύτερες του 1Hz, παρ’ όλο που οι κύριες συχνότητες του ανέµου είναι 
πολύ µικρότερες (Σχ. 3). Από τα διαγράµµατα αυτά φαίνεται ότι τα µεγαλύτερα εύρη 
ταλάντωσης πραγµατοποιούνται µε συχνότητες περίπου ίσες µε τις ιδιοσυχνότητες των 
πρώτων ιδιοµορφών του συστήµατος και πιο συγκεκριµένα, για την συµµετρική κατανοµή 
ενεργοποιείται κυρίως η 5η ιδιοµορφή που είναι η δεύτερη αντισυµµετρική ιδιοµορφή ως 
προς τον άξονα x µε ιδιοσυχνότητα 1,30Hz, ενώ για τις αντισυµµετρικές κατανοµές 
ενεργοποιούνται κυρίως οι ιδιοµορφές σύµφωνα µε τις οποίες θεωρήθηκε η κατανοµή του 
φορτίου. Ωστόσο, εκτός από αυτές τις ιδιοµορφές ενεργοποιούνται κι άλλες ιδιοµορφές 
που αντιστοιχούν σε µεγαλύτερες ιδιοσυχνότητες, µε µικρότερα εύρη ταλαντώσεων. Αυτό 
ερµηνεύεται από τη θεωρία ταλαντώσεων µη γραµµικών συστηµάτων, σύµφωνα µε την 
οποία, σε περίπτωση που οι συχνότητες του εξωτερικού αιτίου είναι µικρότερες των 
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ιδιοσυχνοτήτων του συστήµατος, υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί το φαινόµενο του 
υπεραρµονικού συντονισµού, σύµφωνα µε το οποίο το σύστηµα εκτελεί ταλάντωση 
µεγάλου εύρους µε συχνότητα ίση µε την ιδιοσυχνότητά του. 
 
Τέλος, η κατανοµή που ακολουθεί την πρώτη συµµετρική ιδιοµορφή, παρουσιάζει πολύ 
µεγαλύτερο δείκτη συσσώρευσης βλαβών D λόγω κόπωσης, έναντι των κατανοµών που 
αντιστοιχούν στις αντισυµµετρικές ιδιοµορφές, που σηµαίνει ότι για τις αντισυµµετρικές 
κατανοµές του φορτίου δεν εκτελούνται πολλοί κύκλοι µε διακύµανση τάσης µεγαλύτερη 
των 150MPa, παρ’ όλο που η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή της τάσης του καλωδίου το 
οποίο παρουσιάζει τη µέγιστη ένταση, δεν διαφέρει πολύ από τις αντίστοιχες τιµές που 
προκύπτουν από τη συµµετρική κατανοµή της ανεµοπίεσης. 
 
 Χωρική κατανοµή φορτίου 

 Συµµετρική 
Αντισυµµετρική 

κατά x 
Αντισυµµετρική  
κατά x και y 

Μέγιστη ένταση 
καλωδίου (kN) 0.0

400.0

800.0

1200.0

1600.0

0 200 400 600

Χρόνος (sec)  

0.0

400.0

800.0

1200.0

1600.0

0 200 400 600

Χρόνος (sec)  

0.0

400.0

800.0

1200.0

1600.0

0 200 400 600

Χρόνος (sec)  

Μέγιστη 
παραµόρφωση z 

(m) 
-1.2
-0.9
-0.6
-0.3
0.0
0.3

0 200 400 600

Χρόνος (sec)  

-1.2
-0.9
-0.6
-0.3
0.0
0.3

0 200 400 600

Χρόνος (sec)  

-1.2
-0.9
-0.6
-0.3
0.0
0.3

0 200 400 600

Χρόνος (sec)  

Εύρος µέγιστης 
παραµόρφωσης z 

(m) 
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0 1 2 3 4 5

Συχνότητα (Hz)

1,30Hz

 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0 1 2 3 4 5

Συχνότητα (Hz)

1,09Hz
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0.10

0.15

0.20
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Συχνότητα (Hz)

1,04Hz
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max παραµόρφωση -0,79m -0,68m -0,74m 
min ένταση Τ (σ) 736kN (260MPa) 971kN (343MPa) 983kN (348MPa) 
max ένταση Τ (σ) 1577kN (558MPa) 1520kN (538MPa) 1460kN (516MPa) 

rms Τ (σ) 1130kN (441MPa) 1221kN (432MPa) 1219kN (431MPa) 
δείκτης D 0,0011680 0,0000068 0,0000027 

 
Σχ. 5: ∆υναµική απόκριση δικτύου καλωδίων 

 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Στην παρούσα εργασία, εξετάστηκε η δυναµική απόκριση σε φορτία ανέµου ενός δικτύου 
καλωδίων, παρόµοιου µε αυτό που στεγάζει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο και 
συγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα αυτής µε τα αποτελέσµατα της ισοδύναµης στατικής 
ανάλυσης που προτείνει ο Ευρωκώδικας. Από τη σύγκριση αυτή προέκυψε ότι, αν τα 
φορτία ανέµου ληφθούν ως δυναµικά φορτία, η απόκριση του δικτύου καλωδίων είναι 
πολύ δυσµενέστερη, σε σχέση µε την περίπτωση κατά την οποία ο άνεµος θεωρείται ως 
στατικό φορτίο, ακόµα και αν η ταχύτητα ανέµου για τη στατική θεώρηση του ανέµου 
ληφθεί πολύ µεγαλύτερη από τη µέγιστη τιµή της ταχύτητας της χρονοϊστορίας ανέµου.  
Εποµένως, για το σχεδιασµό καλωδιωτών στεγών, η εφαρµογή των κανονιστικών 
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διατάξεων, όσον αφορά στην εισαγωγή φορτίων ανέµου, είναι ανεπαρκής και κατά της 
ασφαλείας. Θα πρέπει να γίνονται µη γραµµικές δυναµικές αναλύσεις µε πραγµατικές 
καταγραφές φορτίων ανέµου. Επίσης, παρ’ όλο που οι συχνότητες του ανέµου είναι πολύ 
µικρότερες από τις ιδιοσυχνότητες της κατασκευής, λόγω της µη γραµµικής συµπεριφοράς 
του συστήµατος παρατηρούνται ταλαντώσεις µεγάλου εύρους, που είναι αποτέλεσµα 
υπεραρµονικών, ίσως και εσωτερικών συντονισµών. Έτσι, για τα µη γραµµικά συστήµατα, 
που η απόκρισή τους εξαρτάται µη γραµµικά τόσο από το µέγεθος, όσο και από τη 
συχνότητα ενός δυναµικού φορτίου, όπως είναι ο άνεµος, καθώς επίσης και από τη σχέση 
µεταξύ των ιδιοσυχνοτήτων του ίδιου του συστήµατος, η χρήση ισοδύναµων στατικών 
αναλύσεων δεν δίνει αξιόπιστα αποτελέσµατα, ακόµα και αν ληφθούν υπόψη κάποιοι 
δυναµικοί συντελεστές προσαύξησης, επειδή η δυναµική απόκριση των συστηµάτων 
αυτών είναι περίπλοκη και απρόβλεπτη λόγω των µη γραµµικών συντονισµών.  
 
Παράλληλα, εξετάστηκε ο δείκτης συσσώρευσης βλαβών λόγω κόπωσης για τρεις 
κατανοµές της ανεµοπίεσης, σύµφωνα µε τις πρώτες ιδιοµορφές του συστήµατος. 
Παρατηρήθηκε ότι η κατανοµή που ακολουθεί την πρώτη συµµετρική ιδιοµορφή, 
παρουσιάζει µεγαλύτερο δείκτη συσσώρευσης βλαβών έναντι της κατανοµής που 
αντιστοιχεί στην πρώτη αντισυµµετρική ιδιοµορφή ως προς τον έναν ή και τους δύο 
οριζόντιους καθολικούς άξονες. Ωστόσο, οι µέγιστες εντάσεις που παρατηρήθηκαν και για 
τις τρεις κατανοµές, δεν διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο από 8%. 
 
Λόγω του ασυνήθιστου σχήµατος της επιφάνειας του υπερβολικού παραβολοειδούς που 
δηµιουργείται, περαιτέρω έρευνα θα συµπεριλάβει ακριβέστερες κατανοµές ανέµου και 
συντελεστών εξωτερικής πίεσης ανά περιοχές του δικτύου καλωδίων. Επίσης, θα πρέπει 
να γίνουν παραµετρικές αναλύσεις για όλα τα γεωµετρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά 
του συστήµατος, όπως το εµβαδόν της διατοµής των καλωδίων, το επίπεδο της 
προέντασης, το µέτρο ελαστικότητας των καλωδίων, τη µάζα των καλωδίων, το λόγο f/L, 
καθώς και την τιµή του συντελεστή λ2 [7], προκειµένου να διερευνηθεί πλήρως ο βαθµός 
που επηρεάζουν τη δυναµική συµπεριφορά των δικτύων καλωδίων σε ανεµοπιέσεις καθώς 
και την αντοχή των καλωδίων σε κόπωση. Τέλος θα πρέπει να διερευνηθεί η επιρροή της 
απόσβεσης του συστήµατος στη δυναµική συµπεριφορά του, καθώς και στην αντοχή του 
σε κόπωση. 
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ABSTRACT 
 
In the present paper an investigation is presented, regarding the dynamic response of 
suspended roof cables subjected to wind loads and the axial fatigue of the cables due to the 
cyclic loading. The model utilized is a saddle shaped cable net with circular plan view, 
having a diameter of 100m. The net consists of two groups of cables, 25 supporting ones 
and 25 stabilizing ones, arranged in a orthogonal grid at equal distances. The cable edges 
are assumed to be fixed. The net subjected to wind loads and it is uniformly loaded with 
nodal loads. Three different spatial load distributions of the wind are examined, following 
the first eigenmodes of the system. 
 
A typical Wöhler curve for the cable fatigue resistance is used, giving the relation between 
the number of load cycles and the corresponding constant-amplitude stress range that the 
cable can withstand. Then, the stress spectrum is determined, counting the cycles for which 
a stress range larger than the fatigue strength is observed. In order to estimate the fatigue 
life of the cables, the damage is calculated according to the Palmgren – Miner rule. Several 
time history nonlinear dynamic analyses are conducted and it is examined how the load 
distributions assumed influence the dynamic response of the system and its resistance to 
fatigue. 


