
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Web: http://edusoft.civil.auth.gr

Εκπαιδευτικό λογισμικό

«Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων Ι»
(2ο εξάμηνο-ΤΕ4400)

Διδακτικά συγγράμματα/σημειώσεις
• Ε. Παπαμίχος, Ν.Χ. Χαραλαμπάκης, Αντοχή των Υλικών, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2006.

Δημιουργία λογισμικού
• Χρήστος Γ. Παναγιωτόπουλος
 Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. Διδάκτορας
 e-mail: pchr@civil.auth.gr

Συνεργαζόμενος διδάσκων
• Ευριπίδης Παπαμίχος, 
 Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.
 e-mail: epapamic@civil.auth.gr

Επιστ. Υπεύθυνος Έργου ΕΠΕΑΕΚ
• Γιάννης Ν. Κρεστενίτης
 Καθηγητής Α.Π.Θ.
 e-mail: ynkrest@civil.auth.gr

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
• http://www.civil.auth.gr
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
• http://edusoft.civil.auth.gr
 Εκπαιδευτικό λογισμικό Τ.Π.Μ. Α.Π.Θ.
• http://epeaek.civil.auth.gr
 ΕΠΕΑΕΚ Τ.Π.Μ. Α.Π.Θ.
• http://blackboard.lib.auth.gr
 Ηλεκτρονικά μαθήματα Α.Π.Θ.

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάλυση των τάσεων επίπεδης τασικής κατάστασης και η 

κατασκευή του κύκλου Mohr.

Περιγραφή
Ως δεδομένα του προγράμματος ζητούνται από το χρήστη τα παρακάτω στοιχεία.

• Ορθή τάση σxx
• Ορθή τάση σyy
• Διατμητική τάση σxy
• Γωνία κεκλιμένου επιπέδου θ.

Αποτελέσματα
• Υπολογισμός κύριων τάσεων.
• Υπολογισμός μέγιστων διατμητικών τάσεων.
• Υπολογισμός τάσεων σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας θ.
• Σχεδίαση στοιχείου τάσης.
• Σχεδίαση κύκλου του Mohr.

JSTRESS Ανάλυση τάσεων – κύκλος Mohr

Το πρόγραμμα είναι σε κώδικα java web start και open source.



Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάλυση συστήματος ράβδων υπό αξονική φόρτιση το 

οποίο μπορεί να αποδοθεί (προσομοιωθεί) σε μια χωρική διάσταση.

Περιγραφή
Ως δεδομένα του προγράμματος ζητούνται από το χρήστη τα παρακάτω στοιχεία.

• Διακριτοποίηση συστήματος με χρήση κόμβων και στοιχείων με τα οποία ενώνουμε τους κόμ-
βους.

• Γεωμετρικά χαρακτηριστικά ράβδων μέσω καθορισμού διατομών (εμβαδόν) και απόδοσης αυ-
τών σε στοιχεία του συστήματος.

• Υλικό κατασκευής μέσω καθορισμού του μέτρου ελαστικότητας και απόδοση αυτού σε καθο-
ρισμένες διατομές του συστήματος.

• Καθορισμός δυνάμεων ή μετακινήσεων (μηδενικών η μη) σε προκαθορισμένους κόμβους του 
συστήματος.
Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν είτε να δοθούν μέσα στο περιβάλλον του προγράμματος είτε 

μέσω ascii αρχείου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποθήκευσης τέτοιων αρχείων για μετέπειτα 
επαναχρησιμοποίηση.

Αποτελέσματα
• Εσωτερικές δυνάμεις, μετατοπίσεις, τάσεις, επιμήκυνση (ή βράχυνση).
• Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων μέσα στο περιβάλλον του προγράμματος (διαγράμματα).
• Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε ascii αρχείο.

JROD Αξονική φόρτιση ράβδων

Το πρόγραμμα είναι σε κώδικα java web start και open source.

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάλυση συστήματος δοκών υπό στρέψη το οποίο μπορεί 

να αποδοθεί (προσομοιωθεί) σε μια χωρική διάσταση.

Περιγραφή
Ως δεδομένα του προγράμματος ζητούνται από το χρήστη τα παρακάτω στοιχεία.

• Διακριτοποίηση συστήματος με χρήση κόμβων και στοιχείων με τα οποία ενώνουμε τους κόμ-
βους.

• Γεωμετρικά χαρακτηριστικά δοκών μέσω καθορισμού διατομών (εσωτερική και εξωτερική 
ακτίνα) και απόδοσης αυτών σε στοιχεία του συστήματος. Με το καθορισμό των παραπάνω 
ακτινών μπορούμε να ορίσουμε κυκλικές διατομές συμπαγείς ή κοίλους.

• Υλικό κατασκευής μέσω καθορισμού του μέτρου διατμησης και απόδοση αυτού σε καθορισμέ-
νες διατομές του συστήματος.

• Καθορισμός στρεπτικών ροπών ή γωνιών στρέψης (μηδενικών η μη) σε προκαθορισμένους 
κόμβους του συστήματος.
Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν είτε να δοθούν μέσα στο περιβάλλον του προγράμματος είτε 

μέσω ascii αρχείου. Το πρόγραμμα διαθέτει πλήκτρο για την αυτόματη δημιουργία πρότυπου προ-
βλήματος (άσκηση 3, θέμα 2006-07).

Αποτελέσματα
• Στρεπτικές ροπές, στρεπτικές γωνίες, διατμητικές τάσεις, γωνίες στοιχείων.
• Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων μέσα στο περιβάλλον του προγράμματος (διαγράμματα).
• Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε ascii αρχείο.

JTORSION Στρέψη δοκών

Το πρόγραμμα είναι σε κώδικα java web start και open source.

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος ειναι η ελαστοπλαστική ανάλυση απλά συμμετρικών διατομών δο-

κών σε κάμψη.

Περιγραφή
Ως δεδομένα του προγράμματος ζητούνται από το χρήστη τα παρακάτω στοιχεία.

• Καθορισμός γεωμετρίας τυχαίας απλά συμμετρικής διατομής μέσα από το περιβάλλον του 
προγράμματος ή με φόρτωση από ascii αρχείο (υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα επιλογής προ-
καθορισμένης γεωμετρίας από βιβλιοθήκη του προγράμματος).

• Καθορισμός υλικού (μέτρο ελαστικότητας και τάση διαρροής).
• Καθορισμός ροπής η ομάδας ροπών για τις οποίες θα γίνει επίλυση.

Αποτελέσματα
• Υπολογισμός και παρουσίαση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της διατομής (κέντρο διατομής, 

εμβαδά, ροπή αδρανείας).
• Υπολογισμός και παρουσίαση ροπής διαρροής, ροπής κατάρρευσης και συντελεστή σχήματος 

(μορφής).
• Καθορισμός ελαστικών και πλαστικών ζωνών της διατομής.
• Δημιουργία διαγράμματος κατανομής τάσεων και τροπών.
• Δημιουργία διαγράμματος ροπών-καμπυλοτήτων.

JSECTION Ελαστοπλαστική ανάλυση 
απλά συμμετρικών διατομών δοκών σε κάμψη
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