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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία επιχειρικθκε θ διερεφνθςθ ςτατικϊν ςυςτθμάτων 

ςτεγάςτρων ςταδίων. Στα πιο κάτω κεφάλαια κα παρουςιαςτοφν και κα ςυγκρικοφν 

κάποια ςτατικά ςυςτιματα μεταλλικϊν καταςκευϊν για το ςτζγαςτρο ενόσ ςταδίου και κα 

εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τθν καταλλθλότθτα του κακ’ ενόσ. Επίςθσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

διπλωματικι εργαςία αςχολθκικαμε και με τθν καταςκευι των κερκίδων από Ωπλιςμζνο 

Σκυρόδεμα όπου ζγινε επίςθσ διερεφνθςθ και ςφγκριςθ κάποιων ςτατικϊν ςυςτθμάτων.  

Στο πρϊτο κεφάλαιο, παρουςιάηεται μια ιςτορικι αναδρομι των ςταδίων ςε όλο τον 

κόςμο και αναφζρονται ενδεικτικά κάποιοι από τουσ παράγοντεσ που απαιτοφνται για τθ 

ςωςτι ςχεδίαςθ ενόσ ςταδίου κυρίωσ για τθ λειτουργικότθτα των χϊρων του. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο, αναφζρονται αναλυτικά τα φορτία που αςκοφνται ςε μια 

καταςκευι και ςφμφωνα με τον Ευρωκϊδικα 1 και τον Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό, 

Ε.Α.Κ, παρουςιάηονται οι χαρακτθριςτικζσ τιμζσ των φορτίων ςε ζνα ςτάδιο. Από τον 

Ευρωκϊδικα 1 υπολογίςτθκαν οι δράςεισ του ανζμου, του χιονιοφ και κάποιεσ 

κερμοκραςιακζσ δράςεισ ενϊ από τον  Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό υπολογίςαμε τισ 

ςειςμικζσ δράςεισ που μπορεί να πλιξουν μια καταςκευι και το ςυνδυαςμό όλων των πιο 

πάνω φορτίςεων ανάλογα με τισ καταςτάςεισ αςτοχίασ και λειτουργικότθτασ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αρχικά παρουςιάηονται ποιοτικά όλα τα ςτατικά ςυςτιματα 

ςτεγάςτρων ενόσ ςταδίου ενϊ ςτθ ςυνζχεια γίνεται διερεφνθςθ κακ’ ενόσ από τα ςτατικά 

ςυςτιματα και γίνεται ςφγκριςθ όλων των αποτελεςμάτων. Για τθν ανάλυςθ των ςτατικϊν 

ςυςτθμάτων χρθςιμοποιικθκε το λογιςμικό SAP v14.0 και ςτο τζλοσ του κεφαλαίου γίνεται 

μια ςφγκριςθ για τθν επιλογι βζλτιςτθσ λφςθσ ςτατικοφ ςυςτιματοσ ςτεγάςτρου ενόσ 

ςταδίου.  



      

 

Στο τζταρτο κεφάλαιο, παρουςιάηονται ςτατικά ςυςτιματα κερκίδων από Ωπλιςμζνο 

Σκυρόδεμα, αναλφονται με το λογιςμικό πρόγραμμα  SAP v14.0  και ςυγκρίνονται για τθν 

επιλογι μιασ βζλτιςτθσ λφςθσ. Στθ ςυνζχεια του κεφαλαίου διερευνάται θ 

προκαταςκευαςμζνθ πλάκα ςκυροδζματοσ των κερκίδων με πεπεραςμζνα ςτοιχεία και 

ςυγκρίνονται τα αποτελζςματα. Στο τζλοσ του κεφαλαίου αναφερόμαςτε ςτισ ταλαντϊςεισ 

καταςκευϊν από Ωπλιςμζνο Σκυρόδεμα.  

Στο πζμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουςιάηεται μια πρόταςθ για εφαρμογι 

ςτεγάςτρου και αναλφεται ςτο λογιςμικό πρόγραμμα  SAP v14.0  ενϊ ςτθ ςυνζχεια γίνεται 

και μια διερεφνθςθ για τθ κεμελίωςθ μιασ τζτοιασ καταςκευισ. Τζλοσ ςτο Ραράρτθμα Α 

παρουςιάηονται τα ςχζδια τθσ πρόταςθσ μασ για πραγματικι εφαρμογι που 

πραγματοποιικθκαν με το πρόγραμμα AutoCAD 2008.     
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ABSTRACT 

The present diploma thesis investigates the structural systems of stadiums with steel roofs 

and compares the various structural systems in order to find the optimum solution. In the 

next chapters we present and analyse these structural systems using the software SAP 

v14.0. Furthermore, we have worked on the concrete grandstands of a stadium which are 

presented and analysed using the software mentioned above.  

The first chapter is a historical presentation of the evolution of steel roofs for stadiums all 

over the world and the requirements that are necessary for the proper design and 

construction of a stadium roof in order to be functional.  

The second chapter lists the loads that act on the structure. The characteristic values of 

each load were taken from Eurocode 1 for steel structures and the National Regulation 

document for earthquakes in Greece. Using Eurocode 1 we calculated the wind loads, snow 

loads and the loads created by temperature changes while using the National Regulation 

document for earthquakes in Greece we calculated the seismic loads. Finally, since many of 

these loads may act simultaneously we have considered load combinations using national 

regulations. 

The third chapter consists of a presentation of structural systems of steel roofs. In the 
analyses of these systems we used the software SAP v14.0 and we extracted the results that 
were necessary for our conclusions. Moreover, the chapter includes a comparison between 
the results for each structural system.  
 
The fourth chapter presents the structural systems of the concrete grandstands of a 
stadium. In order to analyse these systems we used the software SAP v14.0 and the results 
of the analyses were compared to extract the conclusion. Furthermore, this chapter deals 



      

 

with the prefabricated concrete plate on the grandstands using finite elements and the 
oscillations of concrete structures by dynamic loads.  
 
The fifth and final chapter presents a proposal for a real steel structure roof for a stadium. 
For the analyses of the steel roof we used the software SAP v14.0 and we also investigated 
the foundation of such a structure. Finally, in Annex A we present the structural plans of our 
proposal which were conducted using the software AutoCAD 2008.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




