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Περίληψη 
 
Οι μεμβράνες παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και ως εφελκυό-

μενες κατασκευές χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης από στατικής απόψεως. Κατασκευές, 

στις οποίες αναπτύσσεται μόνο εφελκυστική ένταση και όχι καμπτική ή θλιπτική. 

Μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι το μικρό τους βάρος ως κατασκευές αλλά για να 

προσομοιωθεί και να αναλυθεί η συμπεριφορά τους λαμβάνονται υπόψη οι μη γραμ-

μικότητες, κυρίως η γεωμετρική. Η ανάλυσή τους περιλαμβάνει τρία στάδια μελέτης : 

την εύρεση σχήματος, την στατική ανάλυση υπό την επιβολή φορτίων και την παρα-

γωγή σχεδίων κοπής. 

Στο Κεφάλαιο 1 αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της προσομοίωσης των μεμ-

βρανών. Η προσομοίωση γίνεται είτε φυσικά είτε αριθμητικά. Στην αριθμητική προ-

σομοίωση αναλύονται η μη γραμμική ανάλυση με επαναληπτική διαδικασία, η δυνα-

μική χαλάρωση και η πυκνότητα δύναμης. 

Στο Κεφάλαιο 2 παρατίθονται αναλυτικά τα βήματα σχεδιασμού μιας ρομβοειδούς 

και μιας κωνικής μεμβράνης. Στο τέλος κάθε περίπτωσης γίνεται παραμετρική ανά-

λυση για την επίδραση κάποιων παραγόντων. 

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται μια εφαρμογή μελέτης μιας κατασκευής, που απο-

τελείται από δύο κωνικές μεμβράνες στηριζόμενες σε καλώδια. 

 



Abstract 
 

The membranes by the architectural aspect are very delightful and as tensile struc-

tures require a special statical analysis. Structures that develop just tensile stress, no 

bending  or compression. The lightweight is a very important advantage but for their 

modeling and analysis are required to obtain the non-linearities, mostly the geometric 

non-linearity. For the membrane’s analysis are required 3 stages : formfinding, stati-

cal analysis and cutting pattern. 

The chapter 1 include the theoretical background of membranes’ analysis. We can 

use physical or mathematically models. To solve the mathematically models we can 

use the non-linear analysis with iterations, the dynamic relaxation and the force den-

sity method. 

In chapter 2 is analytical presented the design stages of a saddle roof and a radial 

roof. They are followed by parametric analysis. 

The chapter 3 presents the study of a structure that consists of 2 radial membranes 

with stabilizing cables. 




