
7.4.2 Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου, ειδικού υποβάθρου, 
ειδίκευσης γενικών γνώσεων,  

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδίκευσης (ΜΕ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV236/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της μόρφωσης και επίλυσης Ισοστατικών φορέων με ακίνητα ή κινητά 
φορτία και η χάραξη διαγραμμάτων εσωτερικών δυνάμεων (N, Q, M). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 
φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

• Έχουν εμπεριστατωμένη γνώση και κατανόηση της θεωρίας και των αρχών της Στατικής, ώστε με την χρήση 
νέων τεχνολογιών και πληροφορικών συστημάτων να είναι σε θέση να προγραμματίζουν και να επιλύουν 
Ισοστατικούς φορείς διαφορετικής γεωμετρίας και φόρτισης. 

• Να διακρίνουν, κατανοούν και επιλύουν Στατικώς ορισμένους φορείς (Δοκούς, Πλαίσια, Δικτυώματα, 
Μικτούς  και Συνεχείς ) με ή χωρίς Ενίσχυση. 

• Να αναλύουν και στη συνέχεια να υπολογίζουν τα  εντατικά μεγέθη (Ν,Q, M) σε Ισοστατικούς φορείς με 
κινητά φορτία.  
 
 
 

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV236/


Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με 
τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 

Αναλυτικά, οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση για: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων γνώσεων 
και ειδικά: Μελέτη αναγκών για επίλυση Ισοστατικών φορέων με διαφορετική γεωμετρία και φόρτιση. 

• Λήψη αποφάσεων: Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα μέρη, από τα οποία αποτελείται ένας 
Ισοστατικός φορέας. 

• Αυτόνομη εργασία: Να εφαρμόσουν τις αρχές της Μηχανικής και με τις κατάλληλες εξισώσεις Ισορροπίας 
και με την εφαρμογή του Διαγράμματος Ελευθέρου Σώματος να υπολογίζουν τις αντιδράσεις στήριξης του 
φορέα και τα εσωτερικά εντατικά μεγέθη (N, Q, M) του φορέα. Να μπορούν με χρήση δεδομένων (κινητά 
φορτία) να διακρίνουν την φόρτιση φορέα με κινητά φορτία, να τον επιλύουν και να τον συγκρίνουν με τα 
αντίστοιχα ακίνητα φορτία. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν : 
 

1. Αρχές της Στατικής. 
2. Ισορροπία δυνάμεων. Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) φορέα ή τμήματός του.  
3. Επίλυση απλών ισοστατικών φορέων (Δοκός, Πλαίσιο, Δικτύωμα) και χάραξη διαγραμμάτων εσωτερικών 

δυνάμεων (Ν), (Q) και (Μ).  
4. Μόρφωση και επίλυση ολόσωμου, δικτυωτού ή μικτού τριαρθρωτού τόξου. 
5. Μόρφωση και εικόνα στατικής λειτουργίας δοκού ή πλαισίου Gerber. Επίλυση φορέων Gerber και χάραξη 

διαγραμμάτων εσωτερικών δυνάμεων (Ν), (Q) και (Μ).   
6. Μόρφωση και στατική επίλυση έμμεσα φορτιζόμενων φορέων .  
7. Μόρφωση και στατική επίλυση ενισχυμένων δοκών ή  πλαισίων με αρθρωτό σύστημα ράβδων (σε μορφή 

αλυσίδας ή θολικού).  
8. Μόρφωση και στατική επίλυση κρεμαστών φορέων και γεφυρών.  
9.  Έννοια γραμμών επιρροής για κινητό μοναδιαίο φορτίο.  
10. Χάραξη γραμμών επιρροής και υπολογισμός μεγίστου ή ελαχίστου αντιδράσεων στήριξης και εσωτερικών 

δυνάμεων (Ν,Q,M) σε προβόλους, αμφιέρειστες δοκούς, μονο- ή αμφι-προέχουσες δοκούς και πλαίσια με 
διάφορους συρμούς κινητών φορτίων.  

11. Χάραξη γραμμών επιρροής και υπολογισμός μεγίστου ή ελαχίστου αντιδράσεων στήριξης και αξονικών 
δυνάμεων σε δικτυώματα.  

12. Χάραξη γραμμών επιρροής   και υπολογισμός μεγίστου ή ελαχίστου αντιδράσεων στήριξης και εσωτερικών 
δυνάμεων (Ν,Q,M) σε τριαρθρωτά τόξα. 

13. Χάραξη γραμμών επιρροής   και υπολογισμός μεγίστου ή ελαχίστου αντιδράσεων στήριξης και εσωτερικών 
δυνάμεων (Ν,Q,M) σε συνεχείς φορείς.  

14. Περιβάλλουσες εντατικών μεγεθών εσωτερικών δυνάμεων (Ν,Q,M). 
 

 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο,  

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Επικοινωνία μέσω email ή MS-Teams 
με τους φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του 
ECTS 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  52 

Ασκήσεις Τάξης 50 

Αυτοτελής μελέτη 58 

Σύνολο Μαθήματος  160 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 
 
Γραπτή Εξέταση: 100%  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Ελληνική Βιβλιογραφία: 

1. Hirschfeld K. (1975), Εφαρμοσμένη Στατική, Εκδότης Μ. Γκιούρδας. 
2. Νιτσιώτας Γ.(1980), Στατική των Γραμμικών Φορέων–Γ’ Εκδοση, Τόμος Ι, Θεσσαλονίκη 
3. Βαλιάσης Θ. (1997), Στατική των Γραμμικών Φορέων, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη. 
4. Δημάκος Κ. (2014), Διδακτικές Σημειώσεις και Θέματα Εξετάσεων στη «Στατική Ανάλυση Ισοστατικών 

Φορέων», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία: 

1. Beton-Kalender(1969), Wilhelm Ernst und Sohn, Berlin-Muenchen. 
2. Tuma, J. J. (1969), Structural Analysis, Schaum’s Outline Series, Mc Graw-Hill Book Co. 
3. Reddy, C. S.(1983), Basic Structural Analysis, Tata Mc Graw-Hill Publishing Co., New Delfi. 
4. Ghaliand, A. and Neville, A.M.(1989), Structural Analysis, a unified classical and and Matrix Approach, 3nd 

edition, Chapman and Hall, London-New York 
5. Darkov, A. and Kuznetsov, V.(1991), Structural Mechanics, Mir Publishers, Moscow. 
6. Madhu B. Kanchi (1993), Matrix Methods of Structural Analysis, 2nd enlarged edition, John Wiley and Sons. 

 

 


