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υνοπτική περιγραφή μαθήματοσ: 

το μάκθμα αυτό ερευνϊνται τα δομικά ςυςτιματα των μνθμειακϊν καταςκευϊν, οι 

ιδιαιτερότθτζσ τουσ και θ ανάλυςι τουσ μζςα από αρικμθτικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ όπωσ θ 

μζκοδοσ των πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Η ανάλυςθ μιασ ιςτορικισ καταςκευισ με φζροντα 

ςτοιχεία κατακόρυφουσ τοίχουσ λικοδομισ παρουςιάηει διαφορζσ, ςε ςχζςθ με μία 

ςφγχρονθ καταςκευι με φζροντα ςτοιχεία από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, οι οποίεσ 

ςχετίηονται με τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν, τα χαρακτθριςτικά του δομικοφ ςυςτιματοσ και τθν 

κατανομι των αδρανειακϊν δυνάμεων κακ’ φψοσ των ςτοιχείων αντίςταςθσ ζναντι 

οριηοντίων φορτίων. Ο φζρων οργανιςμόσ κτιρίων από άοπλθ φζρουςα τοιχοποιία 

εμφανίηει πολφ μεγάλθ ποικιλία και πολυτυπία ακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ τθσ δομθτικισ 

τεχνικισ για ςειρά αιϊνων (π.χ. ο τφποσ των πατωμάτων και ςτεγϊν (οριηόντιοσ φζρων 

οργανιςμόσ), θ παρουςία (ι απουςία) και ο τφποσ διαηωμάτων και ελκυςτιρων, ο τφποσ 

των φερουςϊν τοιχοποιιϊν (κατακόρυφοσ φζρων οργανιςμόσ), θ παρουςία (και ςφνδεςθ) 

εγκαρςίων τοίχων). Οι καταςκευζσ από τοιχοποιία ςυνεπϊσ, αποτελοφν δομικά ςυςτιματα 

με μια ευρεία κλίμακα πολυπλοκότθτασ και για αυτό τον λόγο είναι ζνα πεδίο ζρευνασ ςτο 

οποίο οι αρικμθτικζσ μζκοδοι προςομοίωςθσ, όπωσ θ μζκοδοσ των πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων, βρίςκουν ευρφτατθ εφαρμογι 

τόχοι μαθήματοσ: 

Οι φοιτθτζσ που ολοκλθρϊνουν επιτυχϊσ το μάκθμα είναι ςε κζςθ: 

- να γνωρίηουν τθν βαςικζσ αρχζσ τθσ υπολογιςτικισ μθχανικισ. 



- να γνωρίηουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ μεκόδου των πεπεραςμζνων ςτοιχείων κακϊσ 

και άλλων υπολογιςτικϊν μεκόδων τθσ μθχανικισ. 

- να εφαρμόςουν προγράμματα υπολογιςτικισ μθχανικι για τθν ανάλυςθ 

μνθμειακϊν καταςκευϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του δομικοφ 

ςυςτιματοσ αυτοφ του τφπου των καταςκευϊν. 

- να γνωρίηουν τα απαιτοφμενα για τθν εκπόνθςθ εξειδικευμζνων μελετϊν δομικισ 

αποκατάςταςθσ μζςα από τθ μελζτθ παραδειγμάτων ανάλυςθσ μνθμειακϊν, 

ιςτορικϊν και παραδοςιακϊν καταςκευϊν κακϊσ και μελετϊν επίδραςθσ 

διαφόρων μεκόδων επεμβάςεων. 

- να είναι ενιμεροι για τθν εξζλιξθ τθσ ζρευνασ ςτα ςχετικά πεδία. 

 

Εργαςία εξαμήνου/Σρόποσ αξιολόγηςησ: 

Οι φοιτθτζσ παράλλθλα με τθν παρακολοφκθςθ των διαλζξεων εκπονοφν ςχετικι εργαςία, 

τθν οποία παρουςιάηουν ςτο τζλοσ του εξαμινου ςτθν τάξθ και πάνω ςτθν οποία 

εξετάηονται και βακμολογοφνται. 

 

Περιεχόμενο μαθήματοσ - διαλζξεισ: 

- Ειςαγωγι ςτθν υπολογιςτικι μθχανικι και τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ καταςκευϊν. 

- Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ μεκόδου των πεπεραςμζνων ςτοιχείων. 

- Μεκοδολογία μελζτθσ με τθν μζκοδο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων μζςα από 

εφαρμογζσ τθσ μεκόδου ςε προγράμματα Η/Τ.  

- Παρουςίαςθ παραδειγμάτων προςομοίωςθσ και ανάλυςθσ μνθμειακϊν 

καταςκευϊν, ςε ςτατικά και δυναμικά φορτία. 

- Σρόποι προςομοίωςθσ των μεκόδων επζμβαςθσ και ενίςχυςθσ των μνθμειακϊν 

καταςκευϊν και καταςκευϊν από φζρουςα τοιχοποιία. 

- Παρουςίαςθ και ςχολιαςμόσ παραδειγμάτων εφαρμοςμζνων μελετϊν. 

- Παρουςίαςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ζρευνασ ςτα ςχετικά πεδία. 

το μάκθμα κα ςυμμετάςχουν με ομιλίεσ εξειδικευμζνοι ςτο αντικείμενο επιςτιμονεσ από 
τθν Ελλάδα και το Εξωτερικό, τα ονόματα των οποίων κα ανακοινωκοφν ςτα πρϊτα 
μακιματα του εξαμινου. 
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