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Συνοπτική περιγραφή μαθήματος: 

Το μάθημα διερευνά την ανάλυση των μνημειακών κατασκευών μέσα από αριθμητικές 

μεθόδους, όπως και αυτή των πεπερασμένων στοιχείων.  Εισάγει τους φοιτητές στα δομικά 

συστήματα των μνημειακών κατασκευών και ιδιαίτερα  αυτών από φέρουσα τοιχοποιία, τις 

ιδιαιτερότητες τους και την ανάλυσή τους. Γίνεται παρουσίαση των βασικών στοιχείων της 

μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, της εφαρμογής της σε προγράμματα Η/Υ ενώ 

παρουσιάζονται και σχολιάζονται παραδείγματα εφαρμοσμένων μελετών καθώς και η 

εξέλιξη της έρευνας στα σχετικά πεδία. 

 

Περιεχόμενο: Περιλαμβάνει 8 διαλέξεις και παρακολούθηση/διορθώσεις των εργασιών του 

μαθήματος. 

Τίτλοι διαλέξεων:  

1. Εισαγωγή στην υπολογιστική μηχανική. 

2. Εισαγωγή στις μεθόδους ανάλυσης κατασκευών και στις βασικές έννοιες της 

μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.  



3. Ανάλυση μεθόδου μελέτης με την χρήση πεπερασμένων στοιχείων μέσα από 

εφαρμογές σε προγράμματα Η/Υ. 

4. Παρουσίαση της μεθόδου δυσκαμψίας και των βασικών στοιχείων της μεθόδου των 

πεπερασμένων στοιχείων. 

5. Παρουσίαση της μεθόδου δυσκαμψίας και των βασικών στοιχείων της μεθόδου των 

πεπερασμένων στοιχείων. 

6.  Παρουσίαση της μεθόδου δυσκαμψίας και των βασικών στοιχείων της μεθόδου των 

πεπερασμένων στοιχείων. 

7. Παρουσίαση παραδειγμάτων προσομοίωσης και ανάλυσης μνημειακών 

κατασκευών, σε στατικά και δυναμικά φορτία και ιδιαίτερα σε κατασκευές από φέρουσα 

τοιχοποιία. 

8. Παρουσίαση και σχολιασμός παραδειγμάτων εφαρμοσμένων μελετών και 

ευρύτερα της εξέλιξης της έρευνας στα σχετικά πεδία. 

 

Στόχοι μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή των 

υπολογιστικών μεθόδων και ιδιαίτερα της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για την 

ανάλυση μνημειακών και παραδοσιακών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Οι 

κατασκευές από τοιχοποιία αποτελούν δομικά συστήματα με μια ευρεία κλίμακα 

πολυπλοκότητας και για αυτό το λόγο είναι ένα πεδίο έρευνας στο οποίο οι αριθμητικές 

μέθοδοι προσομοίωσης βρίσκουν ευρύτατη εφαρμογή.  

Εργασία εξαμήνου/Τρόπος αξιολόγησης 

- Οι φοιτητές παράλληλα με την παρακολούθηση των διαλέξεων εκπονούν σχετική 

εργασία η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή υπολογιστικών προγραμμάτων για 

την στατική ή/και δυναμική ανάλυση ενός φορέα από φέρουσα τοιχοποιία. Στόχος 

της εργασίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών/ριών στην χρήση υπολογιστικών 

προγραμμάτων, η διερεύνηση των ειδικών θεμάτων που διαφοροποιούν την 

ανάλυση των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία σε σχέση  με μία σύγχρονη 

κατασκευή,  η προσομοίωση και ανάλυση φορέων με υπάρχουσες φθορές (π.χ. 

ρωγμές) καθώς και η ανάλυση των επεμβάσεων ενίσχυσης του φορέα.  

 

- Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές παραδίνουν την απαλλακτική εργασία ενώ 

παράλληλα εξετάζονται σε αυτή κατά την παρουσίαση της σε όλη την τάξη.  
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