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1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ  

ΣΜΗΜΑ Σμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Πανεπιςτθμίου 
Πατρϊν 
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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δομικι Μθχανικι Ι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ  4 4 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Κατά τθν διάρκεια των πρϊτων μακθμάτων γίνεται πλιρθσ 
αναφορά ςε όλεσ τισ βαςικζσ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ που 
πρζπει να διακζτουν οι φοιτθτζσ για τθν κατανόθςθ τθσ 
διδακτικισ φλθσ και οποίεσ άπτονται ςε κεμελιϊδθ ςτοιχεία 
του μακιματοσ τθσ Φυςικισ (ζννοιεσ δυνάμεων, ροπϊν, 
δράςθ-αντίδραςθ), που ζχει διδαχκεί ςτο Λφκειο. Ωςτόςο ςε 
κάκε περίπτωςθ, γίνεται εκτενισ επεξιγθςθ τθσ ςφνδεςθσ 
των εννοιϊν αυτϊν με τθν επιςτιμθ του Μθχανικοφ. 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ (θ διδαςκαλία του μακιματοσ μπορεί να 
πραγματοποιθκεί ξεχωριςτά για τουσ φοιτθτζσ Erasmus ςτθν 
Αγγλικι γλϊςςα) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH105/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 
και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 Σο μάκθμα τθσ «Δομικισ Μθχανικισ Ι» διδάςκεται ςτο 1ο εξάμθνο ςπουδϊν του Σμιματοσ 
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Πανεπιςτθμίου Πάτρασ και ζχει ωσ ςτόχο τθν παρουςίαςθ των 
μεκόδων που διακζτουν οι μθχανικοί για τθν ανάλυςθ και το ςχεδιαςμό καταςκευϊν και των 
αρχϊν ςτισ οποίεσ βαςίηονται. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτα πλαίςια του μακιματοσ παρουςιάηονται 
οι βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ τθσ τατικισ και πωσ αυτζσ ςυνδζονται με τθν Αρχιτεκτονικι των 
κτθρίων. Εξετάηονται οι διάφοροι τφποι δομικϊν μελϊν που ςυνκζτουν ζνα φορζα και τα 
διαφορετικά είδθ φορτίων. Αναλφονται οι τρόποι ςτιριξθσ και ςφνδεςθσ των δομικϊν μελϊν 



για τθ δθμιουργία ιςοςτατικϊν και υπερςτατικϊν φορζων. Γίνεται εκτενισ παρουςίαςθ των 
εξιςϊςεων ιςορροπίασ που αποτελοφν το βαςικό εργαλείο για τθν ανάλυςθ απλϊν 
ιςοςτατικϊν φορζων (ςτοιχεία δοκϊν, δικτυϊματα κ.λ.π.) και ςφνκετων ιςοςτατικϊν 
ςχθματιςμϊν. Τπολογίηονται οι αντιδράςεισ ςτισ ςτθρίξεισ και θ εςωτερικι ζνταςθ των 
προαναφερκζντων φορζων. Αναλφεται θ ζννοια τθσ τάςθσ και ο ρόλοσ τθσ ςτον ζλεγχο 
αντοχισ των φορζων και ςτθν επιλογι των υλικϊν για τθ καταςκευι τουσ. Για τθν κατανόθςθ 
τθσ κεωρίασ επιλφονται διάφορα παραδείγματα φορζων-καταςκευϊν όπωσ ολόςωμοι φορείσ, 
δικτυϊματα και ςφνκετοι φορείσ. 

 Από τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ «Δομικισ Μθχανικισ Ι» επιδιϊκεται οι φοιτθτζσ να 
αποκτιςουν τισ γνϊςεισ και τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν κατανόθςθ του τρόπου ζνταςθσ 
των δομικϊν μελϊν και τον υπολογιςμό τθσ. τόχοσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ από τουσ 
φοιτθτζσ να ςχεδιάηουν φορείσ που είναι ςτατικά επαρκείσ, κακιςτϊντασ ςαφι τθ ςθμαςία 
των δομικϊν υλικϊν ςτθ ςυμπεριφορά τουσ. Ο φοιτθτισ μπορεί πλζον να αναγνωρίηει τα 
«ευαίςκθτα» ςθμεία τθσ καταςκευισ του ϊςτε να πραγματοποιεί τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ 
ςτατικισ επάρκειασ. υνεπϊσ αντιλαμβάνεται ότι κάκε ςχεδιαςμόσ δεν πρζπει να πλθροί μόνο 
τα κριτιρια τθσ αιςκθτικισ αλλά και τθσ ςτατικισ επάρκειασ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Σο μάκθμα περιλαμβάνει ςειρά διαλζξεων – παρουςιάςεων και επιλφςεισ αντιπροςωπευτικϊν 

αςκιςεων για κάκε κεματικι ενότθτα, που πραγματοποιοφνται από τον διδάςκοντα. Σο 

περιεχόμενο του μακιματοσ ανά εβδομάδα διδαςκαλίασ παρουςιάηεται ςυνοπτικά ςτθ ςυνζχεια. 

 Περιγραφή ανά Εβδομάδα Διδαςκαλίασ 

1
η
 

Εβδομάδα 

Αρχιτεκτονικι και φζρουςα καταςκευι. Βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ τθσ τατικισ. Οι 
διαφορετικοί τφποι δομικϊν μελϊν. Τλικά καταςκευισ δομικϊν μελϊν και 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

2
η
 

Εβδομάδα 
φνκεςθ, ανάλυςθ και ιςορροπία δυνάμεων και ροπϊν.  Αντικατάςταςθ δυνάμεων 
από ιςοδφναμεσ. Διεκνζσ ςφςτθμα μονάδων μζτρθςθσ και μετατροπζσ τουσ.  

3
η
 

Εβδομάδα 
Επίλυςθ αςκιςεων με κζμα τθ ςφνκεςθ δυνάμεων και ροπϊν.  

4
η
 

Εβδομάδα 

Σα είδθ των φορτίων ςτισ καταςκευζσ. Κατανεμθμζνα και ςυγκεντρωμζνα φορτία. 
Ειςαγωγι ςτουσ Κανονιςμοφσ – Ευρωκϊδικεσ. υνδυαςμοί φορτίςεων. 
Παρουςίαςθ των τμθμάτων των καταςκευϊν που επθρεάηονται από τα διάφορα 



είδθ φορτίων.  

5
η
 

Εβδομάδα 
Είδθ ςτιριξθσ. Παρουςίαςθ τρόπου υλοποίθςθσ τουσ. Εξιςϊςεισ Ιςορροπίασ 
φορζων και προςδιοριςμόσ αντιδράςεων ςτισ ςτθρίξεισ. Αςκιςεισ. 

6
η
 

Εβδομάδα 
Εςωτερικι ζνταςθ φορζων. Εντατικά μεγζκθ. Ποια εντατικά μεγζκθ 
αναπτφςςονται ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δομικϊν μελϊν.  

7
η
 

Εβδομάδα 

Ζννοια τθσ τάςθσ. Ορκζσ – διατμθτικζσ τάςεισ. Κατανομι των τάςεων ςτθ διατομι. 
Ο ρόλοσ των τάςεων ςτον ζλεγχο αντοχισ των δομικϊν μελϊν και ςτθν επιλογι του 
υλικοφ καταςκευισ. Ροπι αδράνειασ διατομισ. Ελαςτικι ευςτάκεια μελϊν. 

8
η
 

Εβδομάδα 

Προςδιοριςμόσ τατικισ και Κινθματικισ Αοριςτίασ. Διαχωριςμόσ ιςοςτατικϊν - 
υπερςτατικϊν φορζων. Ειςαγωγι ςτισ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ τθσ ζνταςθσ 
ιςοςτατικϊν - υπερςτατικϊν φορζων.  

9
η
 

Εβδομάδα 
Μζκοδοι επίλυςθσ  δικτυωμάτων. Αςκιςεισ προςδιοριςμοφ εςωτερικισ ζνταςθσ 
ράβδων επίπεδων δικτυωμάτων. Φορείσ ςτο χϊρο – χωροδικτυϊματα. 

10
η
 

Εβδομάδα 

Ιςορροπία μελϊν δοκοφ. Προςδιοριςμόσ εςωτερικισ ζνταςθσ. Διαγράμματα 
εντατικϊν μεγεκϊν. Ζλεγχοσ επάρκειασ διατομισ. Μελζτθ δοκϊν πολλϊν 
ανοιγμάτων. 

11
η
 

Εβδομάδα 
Επίλυςθ αςκιςεων προςδιοριςμοφ εςωτερικισ ζνταςθσ δοκϊν πολλϊν 
ανοιγμάτων και ζλεγχοσ επάρκειασ διατομϊν. 

12
η
 

Εβδομάδα 
Επίπεδοι πλαιςιωτοί και μικτοί φορείσ. Χάραξθ διαγραμμάτων εντατικϊν μεγεκϊν. 
Διαςταςιολόγθςθ διατομϊν. 

13
η
 

Εβδομάδα 
Επίλυςθ αςκιςεων προςδιοριςμοφ εςωτερικισ ζνταςθσ πλαιςιωτϊν και μικτϊν 
φορζων. Επίλυςθ άςκθςθσ φορζα ςτο χϊρο. 

14
η
 

Εβδομάδα 
Επαναλθπτικζσ Αςκιςεισ. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Αίκουςα Διδαςκαλίασ  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Εκτόσ από τθ κεωρθτικι κατάρτιςθ μζςω διαλζξεων, όπωσ 
αναλφκθκε ςτθ διάρκρωςθ των μακθμάτων, επιδιϊκεται θ 
επίλυςθ πρακτικϊν αςκιςεων που ςυνδζονται με 
καταςκευζσ μθχανικοφ. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται 
θ κριτικι αντίλθψθ ςε κζματα ςτατικότθτασ των φορζων.  

Επιπρόςκετα, γίνεται προβολι φωτογραφιϊν και βίντεο 
υλοποιθμζνων καταςκευϊν με κζμα τθν αναγνϊριςθ των 
δομικϊν μελϊν και του τρόπου ζνταςθσ τουσ, επιδιϊκοντασ 
τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ φλθσ που διδάςκεται, κακϊσ 
και επίδειξθ ςτουσ φοιτθτζσ λογιςμικοφ Η/Τ για τον 
προςδιοριςμό τθσ ζνταςθσ ςφνκετων φορζων. 
Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 52 

Μικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ 
εξάςκθςθσ 

13 

Αςκιςεισ Πράξθσ – 5 



Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Εκπόνθςθ Μελετϊν –  

Αυτοτελισ Μελζτθ & 
Ανάλυςθ βιβλιογραφία 

30 

  
  
  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Η επίδοςθ των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα προκφπτει από τθν 

παράδοςθ αντιπροςωπευτικισ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια 

του εξαμινου (70%) και τθν αξιολόγθςθ τθσ γραπτισ 

εξζταςθσ ςτο τζλοσ του εξαμινου (30%). Η γραπτι εξζταςθ 

καλφπτει το ςφνολο τθσ διδαχκείςασ φλθσ προκειμζνου να 

επιβεβαιωκεί θ κατάρτιςθ του φοιτθτι ςτισ κεμελιϊδεισ 

γνϊςεισ τθσ δομικισ μθχανικισ των καταςκευϊν. Κατά τθ 

διάρκεια τθσ εξζταςθσ είναι δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ 

βοθκθμάτων εφόςον το επικυμεί ο κάκε φοιτθτισ. 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
Ελληνική Βιβλιογραφία  
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