
 1

 
(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά 

 
Γενικές πληροφορίες μαθήματος: 
Τίτλος 
μαθήματος: 

ΠΕΠΕΡΑΣΜΈΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ  
 

Κωδικός 
μαθήματος: 

CE07_S07 

Πιστωτικές 
μονάδες: 

6 
 

Φόρτος εργασίας 
(ώρες): 

152 

Επίπεδο μαθήματος:  Προπτυχιακό  Μεταπτυχιακό  
Τύπος μαθήματος:  Υποχρεωτικό   Επιλογής   
Κατηγορία 
μαθήματος:  

Κορμού   Κατεύθυνσης   

Εξάμηνο 
διδασκαλίας: 

9o Ώρες 
διδασκαλίας 
εβδομαδιαίως: 

4 

Αντικείμενο του μαθήματος (ικανότητες που αποκτώνται και αποτελέσματα 
μάθησης): 
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των βασικών εννοιών της μεθόδου 
των πεπερασμένων στοιχείων. Μελετώνται αρχικά διάφορες διατυπώσεις της 
μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Στη συνέχεια διδάσκονται τα ραβδωτά 
στοιχεία καθώς και τα στοιχεία επίπεδης, τρισδιάστατης και αξονοσυμμετρικής 
ελαστικότητας, για να ακολουθήσει η μελέτη των ισοπαραμετρικών στοιχείων 
αυτών των τύπων. Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη των διαφόρων τύπων 
στοιχείων, αναλύονται τα κριτήρια επιλογής των συναρτήσεων σχήματος και οι 
κανόνες ορθής διακριτοποίησης. Τέλος, η διδασκαλία του μαθήματος 
ολοκληρώνεται με τον προγραματισμό της μεθόδου σε Η/Υ. 
Αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μέθοδο των 
πεπεραμένων στοιχείων και η κατανόηση των βασικών αρχών του 
προγραμματισμού της. Για την επιτυχή εξέταση στο μάθημα απαιτείται η 
υποχρεωτική εκπόνηση εξαμηνιαίου θέματος. 
 
Προαπαιτούμενα: 

 Τεχνική Μηχανική ΙΙ 
 Στατική ΙΙΙ 
 

 
Πληροφορίες για το διδάσκοντα: 
Ονοματεπώνυμο: Ολυμπία Παναγούλη 
Βαθμίδα: Επικ. Καθηγήτρια 
Γραφείο:  
Τηλ. – email: 24210-74146, olpanag@uth.gr 
Άλλοι διδάσκοντες: - 
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Ειδικές πληροφορίες μαθήματος: 
 

Α/Α 
βδομάδας 
διδασκαλίας 

Περιεχόμενα του μαθήματος 

Ώρες 

Παρακολούθησης Προετοιμασίας 
εκτός ωρών 
παρακολούθησης 

 
1 

Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων 
στοιχείων. Διατύπωση των εξισώσεων 
ισορροπίας με την Αρχή  των Δυνατών Έργων. 

4 2 

2 Διατύπωση των εξισώσεων ισορροπίας με την 
Aρχή των Mεταβολών και τη Mέθοδο των 
Σταθμικών Υπολοίπων. 

4 2 

3 Ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία. Στοιχείο 
δικτυώματος και στοιχείο δοκού επίπεδου 
πλαισίου. 

4 2 

4 Στοιχείο δοκού χωρικού πλαισίου. 4 2 

5 Θεωρία επίπεδης ελαστικότητας. 4 2 

6 Ορθογωνικά πεπερασμένα στοιχεία επίπεδης 
έντασης –παραμόρφωσης. 

4 2 

7 Τριγωνικά πεπερασμένα στοιχεία επίπεδης 
έντασης –παραμόρφωσης. 

4 2 

8 Τρισδιάστατη Ελαστικότητα. Εξαεδρικά και 
τετραεδρικά πεπερασμένα στοιχεία. 

4 2 

9 Πεπερασμένα στοιχεία αξονοσυμμετρικής 
ελαστικότητας. 

4 2 

10 Ισοπαραμετρικά στοιχεία δικτυώματος και 
επίπεδης ελαστικότητας. 

4 2 

11 Ισοπαραμετρικά στοιχεία τρισδιάστατης 
ελαστικότητας. 

4 2 

12 Σύνθεση διαφορετικών τύπων πεπερασμένων 
στοιχείων. 

  

13 Κριτήρια επιλογής των συναρτήσεων 
σχήματος. Κανόνες ορθής διακριτοποίησης. 
Έλεγχος ακρίβειας αποτελεσμάτων. 

4 2 

14 Προγραμματισμός της μεθόδου σε Η/Υ 4 2 
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Επιπρόσθετες ώρες για: 

Θέμα Εξετάσεις Προετοιμασία για 
εξετάσεις 

Εκπαιδευτική 
επίσκεψη 

30 (2 θέματα) 3 35 - 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

 Μ. Παπαδρακάκης, Ανάλυση Φορέων με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων 
Στοιχείων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1996 

 K. J. Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, Englewood cliffs, 
NJ, 1996 

 O.C. Zienkiewicz, The Finite Element Method in Engineering Science, 
McGraw Hill, London, 1991 

 
Μέθοδος διδασκαλίας (επιλέξτε και περιγράψτε εφόσον κρίνεται απαραίτητο - 
βαρύτητα): 
Παραδόσεις 
  

 60% 
  

Διαλέξεις 
 

   
 

Προβολές 
 

  
  

Εργαστήρια 
 

   
 

Ασκήσεις 
 

 40%  
 

Επισκέψεις σε 
εγκαταστάσεις 
 

   
 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………. 

   
 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 
 
Μέθοδος αξιολόγησης (επιλέξτε)- βαρύτητα: 
 Γραπτά % Προφορικά % 
Ασκήσεις κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου 

 
 

 
 

 
 

 
 

Θέμα εξαμήνου  
 

 
 

30%  
 

 

Ενδιάμεση πρόοδος  
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Εξετάσεις εξαμήνου 
 

 
 

70%  
 

 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………… 

 
 

  
 

 

 
 

 


