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1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ Πολυτεχνικι Σχολι 

ΣΜΗΜΑ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 
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ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δομικι Μθχανικι ΙΙ 

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 βαςικά ςτοιχεία των 
Μακθματικϊν, ενϊ κρίνεται απαραίτθτθ θ γνϊςθ τθσ φλθσ 
που διδάχκθκε ςτο μάκθμα τθσ «Δομικισ Μθχανικισ Ι» του 
προθγοφμενου εξαμινου. 
 

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/ARCH102/ 

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 

 Το μάκθμα τθσ «Δομικισ Μθχανικισ ΙΙ» διδάςκεται ςτο 2
ο
 εξάμθνο ςπουδϊν του Τμιματοσ 

Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν του Πανεπιςτθμίου Πάτρασ και ςυνδζεται με το αντίςτοιχο μάκθμα 

του χειμερινοφ εξαμινου (Δομικι Μθχανικι Ι). Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτα πλαίςια του μακιματοσ 

παρουςιάηεται θ ςυλλογιςτικι πορεία για τθν επιλογι, κατά το ςχεδιαςμό, των κατάλλθλων 

φορζων γεφφρωςθσ ανοιγμάτων και τθ γεωμετρία που πρζπει να διακζτουν, ϊςτε να 

αναπτφςςεται ςε αυτοφσ θ επικυμθτι ζνταςθ. Εξετάηονται επίςθσ, καλωδιωτοί φορείσ και 



μζλθ με καμπφλθ γεωμετρία (τόξα). Παρουςιάηεται θ ςχζςθ των τάςεων με τισ 

παραμορφϊςεισ και αναλφεται ξεχωριςτά θ ςυμπεριφορά των διάφορων δομικϊν υλικϊν ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ παραμορφϊςεισ. Διδάςκεται θ μεκοδολογία για τον προςδιοριςμό των 

μετακινιςεων ραβδωτϊν φορζων και αναδεικνφεται θ ςθμαςία των ελζγχων 

λειτουργικότθτασ. Παράλλθλα, πραγματοποιοφνται αντίςτοιχεσ αναφορζσ ςτουσ ιςχφοντεσ 

κανονιςμοφσ. Επιπρόςκετα, διδάςκεται μζκοδοσ προςδιοριςμοφ τθσ ζνταςθσ υπερςτατικϊν 

φορζων με χριςθ μθτρϊων. Αναλφεται θ επιρροι του ςειςμοφ ςτισ καταςκευζσ και εξθγείται 

ςυνοπτικά θ διαδικαςία αντιςειςμικοφ ςχεδιαςμοφ. Τζλοσ, γίνεται ειςαγωγι ςτθν τεχνολογία 

του ςκυροδζματοσ και ςτον τρόπο υπολογιςμοφ του οπλιςμοφ των πλακϊν, δοκϊν και 

υποςτυλωμάτων.  

 Στα πλαίςια του μακιματοσ «Δομικι Μθχανικι II» του εαρινοφ εξαμινου επιδιϊκεται οι 

φοιτθτζσ να αποκτιςουν τισ γνϊςεισ και τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν κατανόθςθ του τρόπου 

ζνταςθσ και τον υπολογιςμό τθσ παραμόρφωςθσ δομικϊν μελϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθ 

γεφφρωςθ ανοιγμάτων (ςτοιχεία δοκοφ, καλϊδια, τόξα, δικτυϊματα). Στόχοσ είναι θ διεφρυνςθ 

τθσ ικανότθτασ τουσ να ςχεδιάηουν φορείσ που είναι ςτατικά επαρκείσ, ςυνδυάηοντασ 

διάφορουσ τφπουσ δομικϊν μελϊν. 

Οι φοιτθτζσ, με τισ γνϊςεισ που κα αποκτιςουν από το μάκθμα, κα μποροφν να 

πραγματοποιοφν τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ λειτουργικότθτασ και αςτοχίασ αντιλαμβανόμενοι 

τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία τουσ. Επιπρόςκετα, με τθν ειςαγωγι ςτον αντιςειςμικό ςχεδιαςμό, 

επιδιϊκεται θ κατανόθςθ τθσ ςειςμικισ διζγερςθσ και τθσ καταπόνθςθσ που προκαλεί ςτισ 

καταςκευζσ. 

Τζλοσ, ζνασ ακόμθ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ τθ δυνατότθτα να 

αναλφουν μία καταςκευι οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ςε επιμζρουσ δομικά μζλθ και να 

προςδιορίηουν το απαιτοφμενο ποςοςτό οπλιςμοφ χάλυβα ςτο εςωτερικό των μελϊν. 

 

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 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ομαδικι Εργαςία 

 Πειραματικι Άςκθςθ 

 Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

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

αςκιςεων για κάκε κεματικι ενότθτα που πραγματοποιοφνται από τον διδάςκοντα. Το περιεχόμενο 

του μακιματοσ ανά εβδομάδα διδαςκαλίασ παρουςιάηεται ςυνοπτικά ςτθ ςυνζχεια. 



 
Περιγραφή ανά Εβδομάδα Διδαςκαλίασ 

1
η
 Εβδομάδα 

Ελαςτικι ςυμπεριφορά υλικϊν. Σχζςθ τάςθσ – παραμόρφωςθσ. Νόμοσ Hooke. Όριο 
διαρροισ υλικοφ. Μετελαςτικι ςυμπεριφορά. Πλαςτικοποίθςθ διατομϊν. 

2
η
 Εβδομάδα 

Σχεδιαςμόσ κφριων φορζων γεφφρωςθσ ανοιγμάτων – Η δοκόσ: παραλαβι των 
φορτίων μζςω κάμψθσ. Διάγραμμα τάςεων λόγω κάμψθσ και αξονικισ ζνταςθσ. 
Επιρροι των ενδιάμεςων ςτθρίξεων. Δοκοί μεταβλθτισ διατομισ. 

3
η
 Εβδομάδα 

Γεφφρωςθ μεγάλων ανοιγμάτων με δικτφωμα. Η ςθμαςία του φψουσ και τθσ 
μείωςθσ του ίδιου βάρουσ τθσ καταςκευισ. Παρουςίαςθ περιπτϊςεων (με 
φωτογραφικό υλικό) όπου χρθςιμοποιοφνται δικτυϊματα ςε γζφυρεσ. 

4
η
 Εβδομάδα 

Συμπεριφορά ραβδωτϊν φορζων ςε αξονικι καταπόνθςθ. Πειράματα 
προςδιοριςμοφ καμπφλθσ τάςεων – παραμορφϊςεων. Λόγοσ Poisson. Συμπεριφορά 
διατομϊν λόγω καμπτικισ ζνταςθσ. Τρόποσ προςδιοριςμοφ βζλουσ κάμψθσ. 
Επίλυςθ αςκιςεων υπολογιςμοφ βζλουσ κάμψθσ δοκϊν. Αναφορά ςε Κανονιςμοφσ 
– Ευρωκϊδικεσ. Διαφοροποίθςθ ελζγχων αντοχισ – λειτουργικότθτασ. Η επιρροι 
τθσ δυςκαμψίασ ςτθν παραμόρφωςθ. 

5
η
 Εβδομάδα 

Σχεδιαςμόσ κφριων φορζων γεφφρωςθσ ανοιγμάτων – «Το καλϊδιο: παραλαβι των 
φορτίων μζςω εφελκυςμοφ». Γεωμετρία καλωδίων για τθν παραλαβι των φορτίων. 
Μελζτθ φορζων ςτθν παραμορφωμζνθ κατάςταςθ. Σφγκριςθ με τθν ολόςωμθ δοκό. 
Παρουςίαςθ καλωδιωτϊν γεφυρϊν. Επίλυςθ αςκιςεων προςδιοριςμοφ τθσ 
ζνταςθσ καλωδίων. Περιπτϊςεισ ανιςοχψϊν ςτθρίξεων. 

6
η
 Εβδομάδα 

Σχεδιαςμόσ κφριων φορζων γεφφρωςθσ ανοιγμάτων – Μζροσ 3: «Το τόξο: 
παραλαβι των φορτίων μζςω κλίψθσ». Φορείσ καμπφλθσ γεωμετρίασ. Συςχζτιςθ 
γεωμετρίασ καλωδίων και τόξων. Αναφορά ςε γζφυρεσ από λικοδομι με γεωμετρία 
τόξου. Μζκοδοι προςδιοριςμοφ εςωτερικισ ζνταςθσ τόξων. Σφγκριςθ με τθν 
ολόςωμθ δοκό. Επίλυςθ αςκιςεων προςδιοριςμοφ ζνταςθσ τόξων. 

7
η
 Εβδομάδα 

Υπερςτατικοί φορείσ. Μζκοδοσ επίλυςθσ με μθτρϊα. Επίδειξθ λογιςμικοφ ςε Η/Υ 
για τον προςδιοριςμό τθσ ζνταςθσ υπερςτατικϊν φορζων. 

8
η
 Εβδομάδα 

Ειςαγωγι ςτθν τεχνολογία Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ. Αναγνϊριςθ δομικϊν μελϊν 
κτιριακοφ ζργου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Παρουςίαςθ φωτογραφικοφ υλικοφ 
από τα διαδοχικά ςτάδια καταςκευισ ενόσ ζργου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

9
η
 Εβδομάδα 

Στατικό προςομοίωμα πλάκασ. Διζρειςτεσ – Τετραζρειςτεσ πλάκεσ. Ζλεγχοσ 
δυςμενϊν φορτίςεων. Περιβάλλουςα διαγράμματοσ καμπτικϊν ροπϊν. Επίλυςθ 
πρϊτου μζρουσ άςκθςθσ κτιριακοφ ζργου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα με τον 
προςδιοριςμό του απαιτοφμενου οπλιςμοφ πλακϊν και επεξιγθςθ τθσ γεωμετρίασ 
του. 

10
η
 

Εβδομάδα 

Συνζχεια επίλυςθσ άςκθςθσ κτιριακοφ ζργου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 
Μεταβίβαςθ φορτίων από επιφανειακοφσ φορείσ ςε γραμμικά μζλθ. 
Προςδιοριςμόσ οπλιςμοφ κάμψθσ και διάτμθςθσ δοκϊν. 

11
η
 

Εβδομάδα 

Συνζχεια άςκθςθσ κτιριακοφ ζργου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Μεταβίβαςθ 
φορτίων από τισ δοκοφσ ςτα υποςτυλϊματα. Προςδιοριςμόσ οπλιςμοφ κάμψθσ και 
διάτμθςθσ υποςτυλωμάτων. 

12
η
 

Εβδομάδα 

Ανακεφαλαίωςθ διαδικαςίασ επίλυςθσ κτιριακϊν καταςκευϊν από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα. Ειςαγωγι ςτα ςχζδια ξυλοτφπων και ςτθν ζννοια τθσ αγκφρωςθσ του 
οπλιςμοφ. 

13
η
 

Εβδομάδα 

Η επιρροι του ςειςμοφ ςτισ καταςκευζσ και τα βαςικά ςτοιχεία του αντιςειςμικοφ 
ςχεδιαςμοφ. Παρουςίαςθ βλαβϊν λόγω ςειςμοφ ςε καταςκευζσ και μζκοδοι 
ενίςχυςθσ τουσ. Κακοδιγθςθ φοιτθτϊν για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δικϊν 
τουσ καταςκευϊν που κα υποβλθκοφν ςε πείραμα ςειςμικισ καταπόνθςθσ ςτθ 



ςειςμικι τράπεηα τθσ Σχολισ Πολιτικϊν Μθχανικϊν του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν. 

14
η
 

Εβδομάδα 

Επαναλθπτικζσ Αςκιςεισ. Πείραμα ςειςμικισ διζγερςθσ καταςκευϊν ςτθ ςειςμικι 

τράπεηα τθσ Σχολισ Πολιτικϊν Μθχανικϊν του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν. 
 

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/Υ για τον 
προςδιοριςμό τθσ ζνταςθσ ςφνκετων φορζων. 
Υποςτιριξθ 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 
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 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 52 

Μικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ 
εξάςκθςθσ 

5 

Ομαδικι Εργαςία – 
Πειραματικι Άςκθςθ 

12 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 1 

Αυτοτελισ Μελζτθ & 
Ανάλυςθ βιβλιογραφία 

30 

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  100 (25 ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 
 

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 – πειραματικισ 

άςκθςθσ 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  

 Π. Βουκοφνθσ, Μθχανικι παραμορφϊςιμου ςτερεοφ – Αντοχι των υλικϊν, εκδ. Π.Βουκοφνθσ, 

2014  

• Β. Καραβεηφρογλου, Στοιχεία Υπολογιςμοφ και Διαμόρφωςθσ Ολόςωμων Καταςκευϊν, εκδ. Α. 

Τηιόλα & Υιοι Α.Ε.  

• Ελευκζριοσ Ι. Πανταλζων Αντοχι υλικϊν, εκδ. Φοφντασ, 2010.  

• Ελευκζριοσ Ι. Πανταλζων Κτιριοδομικά ζργα με φζροντα οργανιςμό από Ωπλιςμζνο 

Σκυρόδεμα, εκδ. Φοφντασ, 2010.  

• Θ. Κερμανίδθσ, Αντοχι υλικϊν 1 και 2, Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ Περιουςίασ 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, 2009.  

• Beer Ferdinand P. και Johnston Russell E., Μθχανικι των Υλικϊν, εκδ. Τηιόλα, 2012.  

• Δ. Παναγιωτουνάκοσ, Μθχανικι των Καταςκευϊν, εκδ. Φοφντασ, 2007.  

Αγγλική Βιβλιογραφία 

 Krenk, Steen, Mechanics and Analysis of Beams, Columns and Cables, Ed. Springer- Verlag Berlin 

Heidelberg 

 David Darwin, Charles Dolan, Arthur Nilson, Design of Concrete Structures 

 Prab Bhatt, T.J. MacGinley, Ban Seng Choo, Reinforced Concrete Design to Eurocodes: Design 

Theory and Examples, CRC Press 

 Jack C. McCormac, Russell H. Brown, Design of Reinforced Concrete, John Wiley & Sons 

 

 

 
 


