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Σκοπός
• Η εισαγωγή στο περιβάλλον του λογισμικού πακέτου του Matlab.
• Η αναλυτική παρουσίαση λειτουργιών του λογισμικού πακέτου του Matlab, με ταυτόχρονη κα-

τανόηση των βασικών δομών του συστήματος.
• Η ανάπτυξη αυτοτελών κωδίκων και η εφαρμογή του σε προβλήματα Πολιτικού Μηχανικού.  

Περιγραφή
• Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού τεύχους σημειώσεων (περίπου 100 σελίδων) για την εισαγωγή 

των χρηστών στο περιβάλλον και τις κύριες λειτουργίες του Matlab.
• Ανάπτυξη αυτοτελών κωδίκων, προσανατολισμένων σε προβλήματα Πολιτικού Μηχανικού, 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες, που προσφέρει το λογισμικό πακέτο του Matlab.
• Σύνθεση και παραγωγή 13 αυτοτελών αρχείων σε μορφή βίντεο, συνολικής διάρκειας 60 min, 

με σκοπό την περιγραφή, βήμα προς βήμα, των βασικών λειτουργιών και δυνατοτήτων του 
λογισμικού πακέτου του Matlab.

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη χρήση του Matlab 
& την εφαρμογή σε προβλήματα κατασκευών

Σκοπός
• Η αναλυτική παρουσίαση βασικών δομών της Visual Basic 6.0.
• Η βήμα προς βήμα ανάπτυξη και εκτέλεση συγκεκριμένων ευρέως χρησιμοποιούμενων λει-

τουργιών της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic 6.0.
• Η εφαρμογή αυτοτελών κωδίκων σε προβλήματα Πολιτικού Μηχανικού.

Περιγραφή
• Σύνθεση και παραγωγή 12 αυτοτελών αρχείων σε μορφή βίντεο, συνολικής διάρκειας 60 min, 

με σκοπό τη βήμα προς βήμα ανάπτυξη ορισμένων βασικών δομών της γλώσσας προγραμμα-
τισμού Visual Basic 6.0, με ταυτόχρονη αναφορά σε προβλήματα της επιστήμης του Πολιτικού 
Μηχανικού.

Σειρά ηλεκτρονικού υλικού με χρήσιμες συμβουλές 
για τη χρήση της Visual Basic 6.0

Σκοπός
• Η αναλυτική παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του προγράμματος πεπερασμένων 

στοιχείων Ansys.
• Η βήμα προς βήμα προσομοίωση δομικών στοιχείων και κατασκευών, με ταυτόχρονο σχολια-

σμό των κρίσιμων σημείων της διαδικασίας.
• Η εμφάνιση και επεξεργασία, με κατάλληλους χειρισμούς, των αποτελεσμάτων από την επίλυ-

ση των προσομοιώσεων.

Περιγραφή
• Σύνθεση και παραγωγή τριών (3) αυτοτελών αρχείων σε μορφή βίντεο, συνολικής διάρκειας 60 

min, με σκοπό τη βήμα προς βήμα προσομοίωση δομικών στοιχείων και κατασκευών Πολιτι-
κού Μηχανικού με τη χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων Ansys.

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά σεμινάρια με παραδείγματα 
για τη χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων 
Ansys σε προβλήματα κατασκευών

«Τ
εχ

νι
κέ

ς π
ρο

γρ
αμ

μα
τισ

μο
ύ 

κα
ι χ

ρή
ση

 ε
ιδ

ικ
ού

 λ
ογ

ισ
μι

κο
ύ 

στ
ις 

κα
τα

σκ
ευ

ές
» 

(9
ο  ε

ξά
μη

νο
-Τ

Ε4
80

0)

Α/α Τίτλος Διάρκεια 
(m:sec)

1.1 Εισαγωγή 02:55
1.2 Εισαγωγή στο γραφικό περιβάλλον του Matlab 04:59
1.3 Απλές πράξεις μέσω του Matlab 07:01

1.4.1 Δημιουργία και επεξεργασία μητρώων - διανυσμάτων 06:26
1.4.2 Πράξεις μεταξύ μητρώων - διανυσμάτων και συναρτήσεις επεξεργασίας 06:51
1.5 Επίλυση γραμμικού συστήματος εξισώσεων με τη χρήση του Matlab 04:54
1.6 Eπίλυση διαφόρων μαθηματικών προβλημάτων με τη χρήση του Matlab 03:27
1.7 Προγραμματίζοντας με το Matlab 03:42
1.8 Σχεσιακοί - Λογικοί τελεστές και δομές ελέγχου ροής προγράμματος 02:55
1.9 Γραφικά στο επίπεδο – Εφαρμογές 02:52

1.10 Γραφικά στο χώρο – Εφαρμογές 03:33
1.11 Εισαγωγή και εξαγωγή  δεδομένων στο Matlab 07:58
1.12 Υπολογισμός φάσματος σχεδιασμού Ε.Α.Κ. 2000 με τη χρήση του Matlab 02:49

Α/α Τίτλος Διάρκεια 
(m:sec)

2.1 Υλοποίηση και εφαρμογή βασικών δομών ελέγχου ροής προγράμματος 08:21
2.2 Υλοποίηση και εφαρμογή σύνθετων πλαισίων - Combo-box 04:33
2.3 Υλοποίηση πλέγματος δεδομένων μέσα στο περιβάλλον της Visual Basic 05:17
2.4 Υλοποίηση διαγραμμάτων μέσα στο περιβάλλον της Visual Basic 04:03
2.5 Eισαγωγή δεδομένων με input-box 03:24
2.6 Άνοιγμα και προβολή εξωτερικών αρχείων σε εφαρμογή της Visual Basic 03:19
2.7 Εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικό αρχείο 06:46
2.8 Εξαγωγή και αποθήκευση δεδομένων σε εξωτερικό αρχείο 06:49
2.9 Eισαγωγή Menu-bar στις εφαρμογές της Visual Basic 08:19

2.10 Υλοποίηση και κλήση συναρτήσεων και ενοτήτων - modules σε εφαρμο-
γές της Visual Basic 02:30

2.11 Πλήρης εφαρμογή στατικής επίλυσης αμφιέριστης δοκού υπό μοναχικά φορτία 02:18

2.12 Πλήρης εφαρμογή διαστασιολόγησης δοκού ορθογωνικής διατομής από 
Ο/Σ υπό μονοαξονική προέχουσα κάμψη 02:20

Α/α Τίτλος Διάρκεια 
(m:sec)

1.1 Προσομοίωση μεταλλικού χωροδικτυώματος με πλάκα από Ο/Σ 21:01

1.2 Προσομοίωση κόμβου δοκού - υποστυλώματος από χάλυβα υπό στατική 
φόρτιση 17:17

1.3 Ρηγμάτωση άοπλου υποστυλώματος υπό στατική μετακίνηση 21:46


