
Μελέτη  Εφαρµογών  Πτυσσόµ ε νων  Κατασκευών  µ ε  τη  

Μέθοδο  των  Πεπερασµ έ νων  Στο ι χ ε ίων  

 

ΣΥΝΟΨΗ  
 
 

Οι πτυσσόµενες κατασκευές είναι, σε γενικές γραµµές, προκατασκευασµένες 
κατασκευές, οι οποίες αποτελούνται από πλήθος ευθύγραµµων ράβδων 
συνδεδεµένων αρχικά σε µία κλειστή και συσκευασµένη οντότητα, µε τη δυνατότητα 
να αναπτύσσονται στη συνέχεια σε στατικώς ευσταθείς δοµικούς σχηµατισµούς 
µεγάλων ανοιγµάτων, ικανούς για ανάληψη φορτίου. 

 
Ακριβώς χάρη σε αυτή την καινοτοµική ιδιότητά τους, οι πτυσσόµενες 

κατασκευές παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των αντίστοιχων 
συµβατικών για ένα αρκετά ευρύ φάσµα εφαρµογών, από προσωρινά κτίσµατα µε 
ποικίλους σκοπούς (αθλοπαιδιά, εκθέσεις, αποθήκευση κτλ), ικριώµατα, καταλύµατα 
για χρήση µετά από καταστάσεις επείγουσας ανάγκης (σεισµοί, πληµµύρες), έως και 
εφαρµογές στη διαστηµική βιοµηχανία. 

 
Η λειτουργία των πτυσσόµενων κατασκευών βασίζεται στα λεγόµενα Στοιχεία-

Τύπου-Ψαλιδιού, ζεύγη δηλαδή ράβδων συνδεδεµένων µεταξύ τους σε ένα ενδιάµεσο 
σηµείο, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα σχετικής περιστροφής, ενώ ταυτόχρονα τα 
άκρα τους είναι αρθρωµένα στα άκρα άλλων  ΣΤΨ.  Πολλά ΣΤΨ συνδέονται µεταξύ 
τους για να σχηµατιστούν µονάδες µε κατόψεις κανονικών πολυγώνων.  Κατ’ 
επέκταση, πολλές µονάδες συνδέονται κατάλληλα ούτως ώστε να σχηµατίσουν 
επίπεδες ή καµπύλες πτυσσόµενες κατασκευές. 

 
Βασική σχεδιαστική απαίτηση αυτού του είδους κατασκευών αποτελεί το 

γεγονός ότι είναι στατικώς ευσταθείς και ελεύθερες τάσεων τόσο στην εντελώς 
κλειστή όσο και στην εντελώς αναπτυγµένη µορφή τους.  Ωστόσο, σε ενδιάµεσες 
µορφές της διαδικασίας ανάπτυξης, υπάρχουσες ασυµβατότητες ανάµεσα στα µήκη 
των µελών –οι οποίες υπακούουν σε συγκεκριµένες γεωµετρικές συνθήκες– οδηγούν 
στη δηµιουργία εντάσεων, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινοµένου ακαριαίου 
λυγισµού µέσω του οποίου οι κατασκευές αυτές σταθεροποιούνται στην τελική 
αναπτυγµένη µορφή τους. Η στατική απόκρισή των πτυσσόµενων κατασκευών κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης συνεπάγεται µια έντονα µη-γραµµική συµπεριφορά ως 
προς τη γεωµετρία. Αντιθέτως, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί γραµµικά ελαστική 
συµπεριφορά ως προς το υλικό, ούτως ώστε να µην αναπτυχθούν παραµένουσες 
τάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στη µείωση της δυνατότητας ανάληψης φορτίου στη 
φάση λειτουργίας.   

 
Συνεπώς, όσον αφορά στη στατική ανάλυση, οι πτυσσόµενες κατασκευές 

παρουσιάζουν την απαίτηση µελέτης σε δύο εντελώς διαφορετικές φάσεις:  
1. στην αναπτυγµένη µορφή και υπό φορτία λειτουργίας, όπου έχουν γραµµική 

συµπεριφορά  και συνεπώς η ανάλυση είναι απλή, και 



2. στη διαδικασία αναδίπλωσης, όπου έχουν µη-γραµµική συµπεριφορά. 
Τα παραπάνω στοιχεία είναι αυτά που καταστούν τη µελέτη των πτυσσόµενων 
κατασκευών πολύ ενδιαφέρουσα, µε έµφαση στον τρόπο προσοµοίωσης του 
µοντέλου µε πεπερασµένα στοιχεία. 
 

Το βασικό αντικείµενο αυτής της εργασίας αφορά στη µελέτη δύο 
συγκεκριµένων πτυσσόµενων κατασκευών, µέσα από την οποία θα γίνει προσπάθεια 
επίτευξης της κατάλληλης προσοµοίωσης των δύο σταδίων µε τη µέθοδο των 
πεπερασµένων στοιχείων, καθώς επίσης και διευθέτησης προβληµάτων που αφορούν 
σε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.   


