


 



 



 



5 

 
 
 
 
 
 

Περιεχόμενα 
 

Πρόλογος ...........................................................................................................................11 

1 Εισαγωγή ................................................................................................................. 15 
1.1 Φυσικοί νόμοι – Επιστήμη – Τεχνολογία – Μηχανική .....................................15 
1.2 Εξέλιξη της Στατικής ........................................................................................17 
1.3 Κανονισμοί, προδιαγραφές, και οδηγίες ...........................................................20 
1.4 Ο ρόλος της Στατικής στα πλαίσια του κατασκευαστικού γίγνεσθαι ...............22 

2 Δυνάμεις και φορτία ................................................................................................ 26 
2.1 Γενικά................................................................................................................26 
2.2 Σύστημα μονάδων .............................................................................................29 
2.3 Παραδοχές φόρτισης .........................................................................................30 

3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων και ροπών ........................................................ 44 
3.1 Γενικά................................................................................................................44 
3.2 Σύνθεση και ανάλυση διανυσμάτων δυνάμεων στο επίπεδο ............................46 
3.3 Ζεύγος δυνάμεων ..............................................................................................83 
3.4 Διανύσματα στον χώρο .....................................................................................87 

4 Ισορροπία, ασφάλεια έναντι ανατροπής και ολίσθησης,  
και προσδιορισμός κέντρων βάρους .................................................................. 101 
4.1 Συνθήκες ισορροπίας ......................................................................................101 
4.2 Είδη ισορροπίας ..............................................................................................126 
4.3 Ασφάλεια έναντι ανατροπής και ολίσθησης ...................................................127 
4.4 Έδραση και εφέδρανα δομικών στοιχείων και κατασκευών...........................142 
4.5 Προσδιορισμός κέντρου βάρους .....................................................................148 



6  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ 

5 Γραμμικές κατασκευές .......................................................................................... 167 
5.1 Γενική επισκόπηση των φορέων .....................................................................167 
5.2 Γενική επισκόπηση των γραμμικών κατασκευών ή ολόσωμων φορέων ........171 
5.3 Εντατικά μεγέθη ή εσωτερικές δυνάμεις: αξονικές δυνάμεις, τέμνουσες 

δυνάμεις, καμπτικές ροπές ..............................................................................175 
5.4 Απλή αμφιέρειστη δοκός ................................................................................183 
5.5 Πρόβολοι.........................................................................................................204 
5.6 Αμφιέρειστες δοκοί με προβόλους..................................................................208 
5.7 Τεθλασμένοι φορείς και φορείς με διακλαδώσεις...........................................215 
5.8 Αρθρωτή δοκός (δοκός Gerber) ......................................................................239 
5.9 Tριαρθρωτό πλαίσιο και τριαρθρωτό τόξο .....................................................248 
5.10 Επίπεδες γραμμικές κατασκευές με χωρική φόρτιση και χωρικές  

γραμμικές κατασκευές ....................................................................................273 

6 Δικτυώματα ............................................................................................................ 288 
6.1 Εισαγωγή και γενική επισκόπηση ...................................................................288 
6.2 Σχεδιασμός δικτυωμάτων – ο 1ος κανόνας κατασκευής  

ευσταθών δικτυωμάτων ..................................................................................292 
6.3 Ευσταθή και στατικά ορισμένα δικτυώματα...................................................295 
6.4 Ο 2ος και ο 3ος κανόνας κατασκευής ευσταθών δικτυωμάτων ........................297 
6.5 Συμπληρωματικές παρατηρήσεις για τα ρομβοειδή δικτυώματα  

και τα δικτυώματα τύπου Κ ............................................................................300 
6.6 Φορτίσεις ζευκτών στεγών..............................................................................303 
6.7 Προσδιορισμός των εσωτερικών δυνάμεων των ράβδων ...............................305 
6.8 Εφαρμογές.......................................................................................................321 
6.9 Δικτυώματα στον χώρο ...................................................................................337 

7 Σύνθετα συστήματα ............................................................................................... 348 
7.1 Γενικά..............................................................................................................348 
7.2 Ενισχυμένη δοκός με ενδιάμεση άρθρωση .....................................................348 
7.3 Αμφιέρειστος φορέας με ενδιάμεση άρθρωση και ενίσχυση  

στα σημεία τριχοτόμησης................................................................................351 
7.4 Ενισχυμένος αμφιέρειστος φορέας με ενδιάμεση άρθρωση  

και εγκάρσιες δοκούς ......................................................................................361 
7.5 Η δοκός Langer ή άκαμπτα ραβδωτά τόξα με κεντρική άρθρωση .................365 

8 Γραμμές επιρροής ................................................................................................. 376 
8.1 Έννοια και σκοπός των γραμμών επιρροής ....................................................376 
8.2 Γραμμές επιρροής της ενισχυμένης αμφιέρειστης δοκού .................................377 
8.3 Αξιολόγηση των γραμμών επιρροής ...............................................................384 
8.4 Έμμεση φόρτιση..............................................................................................393 



Περιεχόμενα 7 

8.5 Γραμμές μέγιστων ροπών και μέγιστων και ελάχιστων  
εγκάρσιων δυνάμεων.......................................................................................395 

8.6 Εύρεση των γραμμών επιρροής με την κινηματική μέθοδο............................399 
8.7 Γραμμές επιρροής για δυνάμεις ράβδων και απλούς δικτυωτούς φορείς .......407 
8.8 Γραμμές επιρροής του τριαρθρωτού τόξου.....................................................419 

9 Ελαστικές παραμορφώσεις, εξίσωση έργου ...................................................... 425 
9.1 Δράσεις και αντιδράσεις .................................................................................425 
9.2 Βασικές εξισώσεις...........................................................................................427 
9.3 Εξίσωση έργου στην ελαστική φέρουσα κατασκευή ......................................435 
9.4 Υπολογισμός των ολοκληρωμάτων ................................................................446 
9.5 Μεγέθη μετατόπισης, βασικά προβλήματα, και αντίστοιχες  

μοναδιαίες φορτίσεις .......................................................................................451 
9.6 Παραμορφώσεις λόγω εξαναγκασμένων μετατοπίσεων και  

στροφών στη στήριξη......................................................................................466 
9.7 Μεταβλητή ροπή αδρανείας Ι .........................................................................470 
9.8 Εφαρμογές.......................................................................................................473 
9.9 Αρχή των δυνατών μετακινήσεων (ΑΔΕ) σε στατικά ορισμένους φορείς......480 

10 Διάγραμμα ελαστικής παραμόρφωσης ............................................................... 486 
10.1 Εύρεση της ελαστικής γραμμής σημείο προς σημείο .....................................486 
10.2 Υπολογισμός της ελαστικής γραμμής με τη βοήθεια των συναρτήσεων ω ....490 
10.3 Εύρεση της ελαστικής γραμμής με τη βοήθεια των βαρών W ........................496 

11 Θεωρήματα αμοιβαιότητας ελαστικών παραμορφώσεων ................................ 497 
11.1 Το θεώρημα του Betti .....................................................................................497 
11.2 Το Θεώρημα του Maxwell ..............................................................................499 

12 Γραμμές επιρροής παραμορφώσεων ................................................................. 502 

13 Κινηματική αοριστία, στατική και γεωμετρική αοριστία,  
μέθοδος δυνάμεων, και μέθοδος γωνιών στροφής............................................ 507 
13.1 Γενικά, εξέταση χρησιμότητας........................................................................507 
13.2 Εισαγωγή στην κινηματική στερεών σωμάτων...............................................509 
13.3 Προσδιορισμός του βαθμού στατικής αοριστίας ενός φορέα .........................520 
13.4 Μέθοδος των δυνάμεων και μέθοδος γωνιών στροφής ....................................525 

14 Μέθοδος των δυνάμεων, απλοί υπερστατικοί φορείς ....................................... 538 
14.1 Γενικά..............................................................................................................538 
14.2 Συνεχής δοκός δύο ανοιγμάτων ......................................................................539 
14.3 Αμφιαρθρωτά πλαίσια.....................................................................................549 
14.4 Τοξωτή κατασκευή ενισχυμένη με άκαμπτη ράβδο........................................576 



8  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ 

14.5 Δύο πακτωμένοι στύλοι συνδεδεμένοι με ράβδο ............................................585 
14.6 Δικλινής στέγη με δοκό...................................................................................587 
14.7 Αμφιαρθρωτό τόξο..........................................................................................594 

15 Μέθοδος των δυνάμεων, φορείς πολλαπλής αοριστίας.................................... 609 
15.1 Γενικά..............................................................................................................609 
15.2 Εξισώσεις για δύο φορές υπερστατικούς φορείς.............................................609 
15.3 Εξισώσεις για φορέα πολλαπλής στατικής αοριστίας.....................................614 
15.4 Εφαρμογές.......................................................................................................617 
15.5 Γραμμές επιρροής ...........................................................................................675 
15.6 Το θεώρημα της αναγωγής..............................................................................696 

16 Η μέθοδος των μετατοπίσεων .............................................................................. 702 
16.1 Εισαγωγή.........................................................................................................702 
16.2 Βασικοί ορισμοί και παραδοχές ......................................................................704 
16.3 Φέρουσες κατασκευές με αμετάθετους κόμβους ............................................713 
16.4 Φέρουσες κατασκευές με μεταθετούς κόμβους ..............................................746 
16.5 Επίδραση των μεταβολών θερμοκρασίας .......................................................779 
16.6 Υπολογισμός με τη θεωρία 2ης τάξης ..............................................................797 

17 Επίλυση κατασκευών με μητρώα και τη μέθοδο των μετατοπίσεων ............... 813 
17.1 Γενικά..............................................................................................................813 
17.2 Μητρώα δυσκαμψίας ......................................................................................814 
17.3 Παραδείγματα .................................................................................................819 

18 Η μέθοδος των μετατοπίσεων σε μορφή μητρώων  
για κατασκευές με ράβδους .................................................................................. 838 
18.1 Γενικά, ονομασίες ...........................................................................................838 
18.2 Το μητρώο δυσκαμψίας των επιμέρους ράβδων (k) .......................................843 
18.3 Συνθήκες ισορροπίας κόμβων και ολικό μητρώο δυσκαμψίας Κ ...................849 
18.4 Απλοποίηση του ολικού μητρώου δυσκαμψίας ..............................................854 
18.5 Μεγέθη μετατόπισης, εντατικά μεγέθη και αντιδράσεις στήριξης .................855 
18.6 Φορτία που δρουν στις ράβδους .....................................................................856 
18.7 Εφαρμογές.......................................................................................................857 

19 Πακτωμένη δοκός: μέθοδος των δυνάμεων και μητρώα δυσκαμψίας ............. 882 
19.1 Βαθμός πάκτωσης ...........................................................................................882 
19.2 Μονόπακτη δοκός ...........................................................................................887 
19.3 Αμφίπακτη δοκός ............................................................................................899 
19.4 Υπολογισμός αμφιέρειστης δοκού με μητρώα δυσκαμψίας ...........................906 



Περιεχόμενα 9 

20 Συνεχείς δοκοί........................................................................................................ 923 
20.1 Γενικά, σύνοψη ...............................................................................................923 
20.2 Εξίσωση τριών ροπών του Clapeyron.............................................................924 
20.3 Δυσμενείς θέσεις φορτίων...............................................................................939 
20.4 Πίνακες υπολογισμού συνεχών δοκών ...........................................................944 
20.5 Συμμετρική συνεχής δοκός, αναδιάταξη φορτίων ..........................................946 
20.6 Βέλη κάμψης ...................................................................................................948 
20.7 Γραμμές επιρροής σε συνεχείς δοκούς ...........................................................949 
20.8 Απλοποιημένος υπολογισμός συνεχών δοκών κατά DIN 18 801 ...................970 
20.9 Εφαρμογές.......................................................................................................971 

 
Βιβλιογραφία ...................................................................................................................986 
Ευρετήριο ........................................................................................................................988 



 



11 

 

 

 

 

 

 

Πρόλογος 
 

Οι συγγραφείς του βιβλίου Εφαρμοσμένη Στατική είχαν θέσει εξαρχής δύο στόχους: αφενός 

να δώσουν στους φοιτητές των σχολών Δομικών Έργων μια κατευθυντήρια γραμμή για την 

εκμάθηση της Εφαρμοσμένης Στατικής, και αφετέρου να προσφέρουν στους επαγγελματίες 

μηχανικούς ουσιαστική πρακτική βοήθεια. Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, διαμόρ-

φωσαν τη διδακτέα ύλη του βιβλίου παιδαγωγικά και συστηματικά, και συμπεριέλαβαν μια 

πληθώρα επιλεγμένων παραδειγμάτων εφαρμογής. 

Στα πρώτα οκτώ κεφάλαια του βιβλίου εξετάζονται αποκλειστικά και μόνο στατικά ορισμέ-

νοι φορείς, οι οποίοι υπολογίζονται μόνο με βάση τις συνθήκες ισορροπίας, χωρίς τη βοή-

θεια της Αντοχής των Υλικών. Καταρχήν γίνεται μια αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της 

Στατικής και στον γενικότερο ρόλο της στον χώρο των δομικών έργων. Παρουσιάζονται τα 

πρότυπα και οι κανονισμοί, ιδιαίτερα όσο αφορά τις παραδοχές των φορτίων, οι οποίες εξε-

τάζονται εκτενέστερα στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, σε συνδυασμό με αντίστοιχα 

παραδείγματα. Περιλαμβάνονται επίσης κεφάλαια που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο 

γνωστικό αντικείμενο Τεχνική Μηχανική για Πολτικούς Μηχανικούς, στα οποία εξετάζεται η 

σύνθεση και η ανάλυση δυνάμεων και ροπών, καθώς και η ισορροπία. Εξετάζονται τόσο τα 

προβλήματα στο επίπεδο όσο και αυτά στον χώρο. Εκτός από τις αναλυτικές μεθόδους, πα-

ρέχονται και γραφικές που είναι σαφέστερες και, σε πολλές περιπτώσεις, προσφέρουν δυνα-

τότητα γρήγορου ελέγχου των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις αναλυτικές μεθόδους. 

Ακολουθεί ο προσδιορισμός της ασφάλειας έναντι ανατροπής και έναντι ολίσθησης. 

Το Κεφάλαιο 5 είναι αφιερωμένο στις γραμμικές κατασκευές ή στα δικτυώματα με συμπα-

γείς φορείς. Μετά τον ορισμό των εντατικών μεγεθών, ακολουθεί ο προσδιορισμός και η 

αναπαράστασή τους με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων της Στατικής του Επιπέδου και 

της Στατικής του Χώρου. Με παραδείγματα από τη Στατική του Χώρου, ενισχύεται η κατα-

νόηση για τα εντατικά μεγέθη στον χώρο, και ιδιαίτερα για τις στρεπτικές ροπές. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και οι κανόνες κατασκευής επίπεδων και χω-

ρικών δικτυωμάτων, μέσω εφαρμογών. Εξετάζονται μέθοδοι για τον υπολογισμό των δυνά-
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μεων στις ράβδους δικτυωμάτων αλλά και επίπεδων κατασκευών, όπως η γραφική μέθοδος 

του διαγράμματος Cremona, η οποία συνδυάζει εποπτικότητα και ταχύτητα. Στις φέρουσες 

κατασκευές και στα γραμμικά δικτυώματα γίνεται αναλυτική αναφορά σε παραδείγματα υ-

πολογισμού με την πλέον δυσμενή διάταξη των μεταβλητών φορτίων. 

Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται υπολογισμός των σύνθετων φορέων, οι οποίοι συντίθενται από ρά-

βδους που δέχονται μόνο ορθές δυνάμεις, αλλά και από ράβδους που παραλαμβάνουν ορθές 

δυνάμεις, τέμνουσες δυνάμεις, και καμπτικές ροπές. Ο «ενισχυμένος με δικτύωμα φορέας» 

και η δοκός του Lange (άκαμπτο τόξο ράβδου), η οποία μετατρέπεται σε στατικά ορισμένο 

φορέα μέσω μιας άρθρωσης στο μέσο, απαιτεί για τον προσδιορισμό των εντατικών μεγεθών 

περισσότερη υπολογιστική εργασία, η οποία όμως θεωρείται και προεργασία για τα αντί-

στοιχα στατικά αόριστα συστήματα χωρίς μεσαία άρθρωση. Στο σημείο αυτό δίνεται ιδιαί-

τερη έμφαση στην αποσαφήνιση της ροής των δυνάμεων και στη συμπεριφορά του φορέα. 

Το Κεφάλαιο 8 ασχολείται με τις γραμμές επιρροής των στατικά ορισμένων γραμμικών δι-

κτυωμάτων. Μετά την ανάλυση της δομής και του σκοπού των γραμμών επιρροής, αναλύο-

νται οι γραμμές επιρροής του απλού αμφιέρειστου φορέα και αξιολογείται και λαμβάνεται 

υπόψη η έμμεση φόρτιση, καθώς και οι οριακές γραμμές των ροπών και των τεμνουσών δυ-

νάμεων. Ακολουθεί η κινηματική μέθοδος για την εύρεση της γραμμής επιρροής, και τέλος 

οι γραμμές επιρροής των γραμμικών κατασκευών και των αρθρωτών φορέων. 

Η Ενότητα 2.3.2 περιέχει παρατηρήσεις για τους νέους κανονισμούς ασφαλείας (Eurocode 

1), ενώ στις Ενότητες 3.4.6 και 4.1.3.4 δίνονται παραδείγματα για το κεντρικό χωρικό σύ-

στημα δυνάμεων και για την εύρεση των αντιδράσεων στήριξης μιας πλάκας με φορτία στον 

χώρο. Στην Ενότητα 5.9.2.6 προστέθηκε ένα νέο παράδειγμα για τον προσδιορισμό των ε-

ντατικών μεγεθών και των αντιδράσεων στήριξης ενός τριαρθρωτού πλαισίου, στο οποίο τα 

μεγέθη των αντιδράσεων στήριξης και οι τάσεις των αρθρώσεων υπολογίζονται μέσω της 

διακρίνουσας D του συστήματος. Τέλος, η Ενότητα 5.10, η οποία είναι αφιερωμένη στους 

γραμμικούς φορείς στον χώρο, άλλαξε όνομα και διαμορφώθηκε εκ νέου. Μια εντελώς νέα 

επεξεργασία έχει γίνει και στην Ενότητα 6.8, με τα παραδείγματα για την εύρεση των δυνά-

μεων ράβδων σε επίπεδες κατασκευές. Ο αριθμός των παραδειγμάτων μειώθηκε, ενώ στα 

υπόλοιπα παραδείγματα προστέθηκε ο υπολογισμός των δυνάμεων ράβδων με τη βοήθεια 

των κομβικών συνθηκών ισορροπίας ΣΧ = 0 και ΣΖ = 0. Η επίλυση γίνεται με μητρώα, κα-

τάλληλα για επεξεργασία από υπολογιστή. 

Η νέα Ενότητα 6.9, αφιερωμένη στις χωρικές φέρουσες κατασκευές, μετά από μια γενική 

εισαγωγή ασχολείται με ένα παράδειγμα χωρικής φέρουσας κατασκευής της οποίας η επε-

ξεργασία γίνεται με μητρώα των συνθηκών ισορροπίας κόμβου ΣΧ = 0, ΣΥ = 0, και ΣΖ = 0, 

ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία με υπολογιστή. Μετά από αυτή τη μέθοδο, η 

οποία αποτελεί μια καθαρά μαθηματική θεώρηση του προβλήματος, παρουσιάζεται η δυνα-

τότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων της αναλυτικής μεθόδου που παρέχει η Γραφική Στατι-

κή, με τη γραφική αναπαράσταση της ισορροπίας φορτίων και αντιδράσεων στήριξης του 

χωρικού φορέα. 
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Για να εξοικονομήσουμε χώρο για την προσθήκη της παράστασης με μητρώα, στον υπολο-

γισμό των γραμμικών φορέων (Ενότητα 5.9.2.6) και των δικτυωμάτων (Ενότητες 6.8 και 

6.9), αφαιρέσαμε από το Κεφάλαιο 7, Σύνθετα συστήματα, τη στατικά ορισμένη κρεμαστή 

γέφυρα. 

Στο Κεφάλαιο 9 ασχολούμαστε με τις παραμορφώσεις φορέων και τον υπολογισμό τους με 

τη βοήθεια των εξισώσεων έργου. Παρουσιάζεται αναλυτικά η αρχή των δυνατών δυνάμεων 

και η αρχή των δυνατών μετατοπίσεων, καθώς και η χρήση τους στην πράξη με παραδείγμα-

τα. Τα επόμενα τρία Κεφάλαια (10, 11, και 12) καλύπτουν τον υπολογισμό της ελαστικής 

γραμμής, τα θεωρήματα αμοιβαιότητας των ελαστικών παραμορφώσεων (Betti και Max-

well), καθώς και τον προσδιορισμό των γραμμών επιρροής.  

Στο Κεφάλαιο 13 εξετάζεται η λειτουργικότητα και η υλοποιησιμότητα ενός φορέα, η ύπαρ-

ξη κινηματικής αοριστίας, καθώς και ο καθορισμός των πόλων περιστροφής και των σχημα-

τισμών F'. Ακολουθεί ο υπολογισμός του βαθμού στατικής αοριστίας ενός γραμμικού και 

ενός δικτυωτού φορέα, και τέλος παρουσιάζεται γενικευμένα η μέθοδος των δυνάμεων και η 

μέθοδος των γωνιών στροφής. Το κεφάλαιο αυτό βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της 

χρήσης και των πλεονεκτημάτων κάθε μεθόδου, μια και στη μέθοδο των δυνάμεων εργαζό-

μαστε με καταστάσεις μοναδιαίας φόρτισης ενώ στη μέθοδο των γωνιών στροφής εργαζό-

μαστε με καταστάσεις μοναδιαίων παραμορφώσεων. 

Στα Κεφάλαια 14 και 15 ασχολούμαστε εκτενώς με τη μέθοδο των δυνάμεων για απλά και 

υπερστατικά συστήματα, καθώς και για συστήματα πολλαπλής αοριστίας, ενώ για την καλύ-

τερη κατανόηση παρουσιάζεται ένα μεγάλο πλήθος από κατανοητά και πλήρως υπολογισμέ-

να αριθμητικά παραδείγματα. Δίνεται μεγάλη έμφαση στη γραφική απεικόνιση των ενδιάμε-

σων καταστάσεων και των τελικών αποτελεσμάτων. Αντιμετωπίζονται συνεχείς φορείς, υ-

περστατικά πλαίσια και τόξα, τοξωτές κατασκευές ενισχυμένες με άκαμπτη ράβδο, δικλινής 

στέγη με δοκό, όπου εκτός από φορτία εφαρμόζονται και ομοιόμορφες και ανομοιόμορφες 

μεταβολές θερμοκρασίας. Στα πλαίσια της μεθόδου των δυνάμεων, πραγματοποιείται και ο 

υπολογισμός των γραμμών επιρροής και, τέλος, παρουσιάζεται το θεώρημα της αναγωγής. 

Εργαζόμαστε με πίνακες και διανύσματα στήλης τόσο για την κατάστρωση των εξισώσεων 

όσο και για τους αριθμητικούς υπολογισμούς. 

Το Κεφάλαιο 16 αφορά τον υπολογισμό των αντιδράσεων στήριξης και των εντατικών μεγε-

θών με τη βοήθεια της μεθόδου των γωνιών στροφής με μητρώα και διανύσματα στήλης, 

ενώ τα παραδείγματα αφορούν μεταθετά και μη μεταθετά πλαίσια, τα οποία καταπονούνται 

από φορτία και ομοιόμορφες και ανομοιόμορφες θερμοκρασιακές μεταβολές. Τα αποτελέ-

σματα στα ενδιάμεσα βήματα και τα τελικά αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά σε γραφική 

αναπαράσταση. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται μια επέκταση της μεθόδου των γω-

νιών στροφής, με την οποία επιτρέπεται ο υπολογισμός με ανάλυση 2ης τάξης, και ένα πα-

ράδειγμα για την καλύτερη κατανόησή της.  

Στο Κεφάλαιο 17 παρουσιάζεται η επίλυση των κατασκευών με τη μέθοδο των μετατοπίσε-

ων σε μητρωική μορφή, και στο Κεφάλαιο 18 η αντίστοιχη μέθοδος υπολογισμού για γραμ-
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μικές κατασκευές. Η γνώση των βάσεων της μεθόδου από τον Πολιτικό Μηχανικό θεωρείται 

απαραίτητη επειδή, ενώ δεν είναι κατάλληλη για υπολογισμούς με το χέρι, χρησιμοποιείται 

από τα στατικά προγράμματα Η/Υ που υπάρχουν στην πράξη για τον υπολογισμό των κατα-

σκευών.  

Η μέθοδος των μετατοπίσεων που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 18 συνδέεται με το Κεφά-

λαιο 19, στο οποίο ασχολούμαστε με φέρουσες κατασκευές που αποτελούνται από ράβδους 

με κοινό άξονα x.  

Το Κεφάλαιο 19 αναφέρεται σε φορείς ενός ανοίγματος, οι οποίοι είναι πακτωμένοι στο ένα 

ή και στα δύο άκρα και καταπονούνται από φορτία ή από εξαναγκασμένη παραμόρφωση. 

Αρχικά ο υπολογισμός τους γίνεται με τη μέθοδο των δυνάμεων, και μετά κατασκευάζονται 

τα μητρώα δυσκαμψίας με τη βοήθεια των οποίων γίνεται και μια μικρή εισαγωγή στη μέθο-

δο των παραμορφώσεων που παρουσιάζεται αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Οι συνεχείς φορείς αναλύονται εκτενώς στο Κεφάλαιο 20 (αν και παραλείπεται η μέθοδος 

εξισώσεων των ροπών του Cross). 

 

G. Erlhof 
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Εισαγωγή 
 

1.1 Φυσικοί νόμοι – Επιστήμη – Τεχνολογία – Μηχανική 

Μελετώντας την ιστορία της ανθρωπότητας, βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια μεγάλων 
χρονικών περιόδων οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν τη φύση που τους περιέβαλλε χρησιμο-
ποιώντας τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει από την παράδοση, τις προσωπικές εμπειρίες, 
και τις εκάστοτε εμπνεύσεις τους. Γι' αυτό χαρακτηρίζουμε αυτόν τον τρόπο αντιμετώπι-
σης της φύσης ως τη φυσική συμπεριφορά του ανθρώπου. Αν μελετήσει κανείς τα υπο-
λείμματα των αρχαίων πολιτισμών θα δει να εμφανίζεται η συμπεριφορά αυτή στα οικο-
δομήματα και στα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Παρατηρώντας την ευρωπαϊκή ι-
στορία, και ειδικά την ιστορία των κατασκευών από τον μεσαίωνα μέχρι και τις αρχές 
των νεότερων χρόνων, επιβεβαιώνεται ότι η παράδοση, η εμπειρία, και η διαίσθηση ήταν 
τα κύρια στοιχεία αλλαγής μέτρου στα φυσικά δεδομένα του πλανήτη και ιδιαίτερα κατά 
τη διαδικασία λύσης κάθε τεχνικού προβλήματος. 

Όλες οι χειρωνακτικές τέχνες, οι οποίες βασίζονταν κυρίως στα παραπάνω στοιχεία έχαι-
ραν κατά τους αιώνες αυτούς μεγάλης εκτίμησης και απολάμβαναν για μεγάλη χρονική 
περίοδο ιδιαίτερα προνόμια. 

Η συνέργεια των τριών παραπάνω αρχών φαίνεται πολύ καθαρά κατά τη μετάβαση από 
τον κλειστό Ρωμανικό στον ανοιχτό Γοτθικό ρυθμό, ειδικά όταν η μετάβαση αυτή γίνεται 
σταδιακά όπως, για παράδειγμα, στον καθεδρικό ναό της πόλης Chartres. 

Πριν από την αρχή των νεότερων χρόνων, λίγοι φυσικοί νόμοι είχαν διατυπωθεί (π.χ. από 
τον Αρχιμήδη). Αυτοί οι επιστημονικοί ορισμοί δεν είχαν σχεδόν καμία αποφασιστική 
επιρροή στην πρακτική συμπεριφορά των ανθρώπων. Η αρχή των νεότερων χρόνων ση-
μαδεύεται από την εμφάνιση των ονομάτων του Γαλιλαίου (1565–1642) και του Νεύτωνα 
(1643–1727): Οι δύο αυτοί ερευνητές ανακάλυψαν φυσικούς νόμους συνδυάζοντας τη 
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λογική με συγκεκριμένη πειραματική δουλειά. Αυτό είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί 
ένας νέος τρόπος σκέψης: Η φύση νοείται τώρα ως ένας αντίπαλος με πολλά κρυμμένα 
μυστικά, τα οποία επιδιώκει να αποκαλύψει ο φυσικός επιστήμονας. Διαπιστώνεται ότι οι 
γνώσεις σχετικά με την ουσία της φύσης και οι επιστημονικοί ορισμοί των νόμων της δεν 
επιτυγχάνονται ούτε αποκλειστικά μέσω της οδού της λογικής σκέψης ούτε και με τη 
μυστικιστική καταβύθιση στο θέμα. Περισσότερο πρέπει να δημιουργηθεί ένας διαρκής 
κριτικός διάλογος μεταξύ του ερευνώντος ανθρώπινου πνεύματος και του ερευνώμενου 
αντικειμένου. Στην αρχή του διαλόγου αυτού πρέπει να διατυπωθεί ένα σαφές ερώτημα, 
το οποίο με την πάροδο του χρόνου μπορεί να περιοριστεί σημαντικά. Η πορεία των νεό-
τερων χρόνων χαρακτηρίζεται από ένα παιχνίδι ερωταπαντήσεων, το οποίο τείνει να δι-
εισδύσει όλο και πιο βαθιά στα θεμελιώδη που διέπουν το θέμα. 

Με βάση τις παραδοσιακές γνώσεις και νέες έρευνες, προτείνονται δυνατές απαντήσεις 
στο ερώτημα που έχει τεθεί. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται υποθέσεις προκειμέ-
νου να αποκτηθούν θεμελιώδεις γνώσεις. Η υπόθεση επιδιώκει να εξηγήσει και να προσ-
διορίσει αιτίες, οι οποίες καταρχήν είναι μόνο πιθανές. Δεν πρέπει να περιέχει 
αντιφάσεις, διαφορετικά πρέπει να αντικατασταθεί από μια νέα υπόθεση. Είναι πιθανό 
για το ίδιο πρόβλημα να διατυπωθούν περισσότερες από μία υποθέσεις, οι οποίες να είναι 
μεταξύ τους ανταγωνιστικές. Στους περασμένους αιώνες, υποθέσεις χρησιμοποιήθηκαν 
επανειλημμένα στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία, χωρίς όμως να μπορεί να 
αποδειχθεί η ορθότητά τους. 

Σε αντίθεση με την υπόθεση, η θεωρία πρέπει να απεικονίζει μια λογικά και εμπειρικά 
κατοχυρωμένη ερμηνεία. Για ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να υπάρχει μόνο μία σωστή 
θεωρία. Μια θεωρία ονομάζεται ολοκληρωμένη, όταν με μικρές αλλαγές δεν μπορεί να 
βελτιωθεί περαιτέρω. 

Αν για κάποιες θεωρίες μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν γενική ισχύ, τότε μιλούμε για 
φυσικούς νόμους. Η γνώση των φυσικών νόμων μάς δίνει τη δυνατότητα να προβλέπου-
με την εξέλιξη ενός φυσικού συμβάντος. 

Από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, γίνεται σαφές ότι η γνώση και η ακριβής διατύπωση 
των νόμων που υπάρχουν στη φύση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι νόμοι αυτοί ορίζουν 
προβλήματα, τα οποία στην εποχή μας κατά κανόνα δεν μπορούν να λυθούν από έναν 
ερευνητή, αλλά πολύ περισσότερο, απαιτούν για τη λύση τους μια ομάδα ερευνητών. Ε-
πίσης, για να καταλήξουμε σε γνώσεις, πρέπει να διαιρέσουμε ένα πρόβλημα σε επιμέ-
ρους τμήματα, να τα διατυπώσουμε σε αφηρημένη μορφή, και τέλος να τα επανασυνθέ-
σουμε με έναν τρόπο που προηγουμένως δεν φανταζόμαστε. 

Αυτή η μέθοδος απόκτησης γνώσης και περιγραφής της φύσης αποτυπώνεται στα έργα 
των φυσικών επιστημών. Πέρα δε από το πεδίο των φυσικών επιστημών, έχει επηρεάσει 
βαθιά και τον σύγχρονο κόσμο μας. 

Η Τεχνική, αρχικά προϊόν των χειρωνακτικών τεχνών, τροφοδοτείται από τις αρχές του 
18ου αιώνα κυρίως από τις πηγές της γνώσης των φυσικών επιστημών. Εντούτοις πρέπει 
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να προσέξουμε ότι εδώ, παράλληλα με τις αρχές της γνώσης και του αναγνωρίζειν, έχου-
με να κάνουμε κυρίως με την τέχνη της δημιουργικότητας. Κατά την επίλυση ενός τεχνι-
κού προβλήματος, απαιτείται να κατέχουμε και να χρησιμοποιούμε τα πιο κατάλληλα και 
οικονομικά μέσα, με επαρκή ασφάλεια, προκειμένου να επιτύχουμε τον εκάστοτε στόχο 
που μας ανατίθεται. Με τη βοήθεια της τεχνικής ο άνθρωπος άλλαξε αποφασιστικά το 
φυσικό του περιβάλλον στους νεότερους χρόνους. Στην παρούσα φάση συνειδητοποιεί 
όλο και πιο έντονα ότι πρέπει να αναλογιστεί σχετικά με τις πράξεις του οι οποίες αλ-
λοιώνουν το περιβάλλον, ώστε να διατηρηθεί η απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής 
ισορροπία της βιόσφαιρας. 

Η Μηχανική, ένα θεμελιώδες και κλασικό μέρος της φυσικής, συνεισέφερε με αποφασι-
στικό τρόπο στην ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη. Με την αρχή της βιομηχανικής εποχής 
γεννήθηκε και η Τεχνική Μηχανική, η οποία ασχολήθηκε κυρίως με τα τεχνικά ερωτήμα-
τα που προέκυπταν. Η Μηχανική ασχολείται με τις κινήσεις των υλικών σωμάτων και με 
τις δυνάμεις και τις ροπές που τις προκαλούν. Τις κινήσεις και τις δυνατότητες κίνησης 
σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο τις επεξεργάζεται η Κινηματική. Η επιστήμη των 
δυνάμεων είναι η Δυναμική. Όταν ένα σώμα επάνω στο οποίο δρουν δυνάμεις είναι σε 
κατάσταση ηρεμίας ή κινείται με σταθερή ταχύτητα, οι δυνάμεις αυτές πρέπει να αλλη-
λοαναιρούνται. Λέμε επίσης ότι οι δυνάμεις στο σώμα αυτό βρίσκονται σε ισορροπία. 
Με την ισορροπία σε ακίνητα σώματα ασχολείται η Στατική, ενώ με την αλληλεπίδραση 
δυνάμεων και κινήσεων ασχολείται η Κινητική. Από πλευράς φυσικής υποδιαίρεσης α-
ντιλαμβανόμαστε τη Στατική ως την επιστήμη της ισορροπίας στερεών σωμάτων τα ο-
ποία βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας. 

Μια άλλη διαίρεση της μηχανικής προκύπτει από τις ιδιότητες των εξεταζόμενων σωμά-
των. Μιλούμε για τη μηχανική των στερεών σωμάτων (Στερεομηχανική), για τη μηχανι-
κή ελαστικών σωμάτων (Ελαστομηχανική), τη μηχανική πλαστικών σωμάτων (Πλαστο-
μηχανική), και για τη μηχανική υγρών και αερίων (Υδρομηχανική και Αεριομηχανική – 
Μηχανική των Ρευστών). 

1.2 Εξέλιξη της Στατικής 

Κατά τη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα, οι γνώσεις και οι υποθέσεις στον κλάδο 
των κατασκευών, τόσο στον τομέα της Φυσικής όσο και στον τομέα της Μηχανικής, εί-
χαν βαθύνει και διευρυνθεί κατά την κατασκευή αρδευτικών καναλιών, οχυρωματικών 
έργων, κτηρίων, και γεφυρών. Εδώ διακρίθηκαν προπάντων φυσικοί, μαθηματικοί, και 
μηχανικοί από τον χώρο της κεντρικής Ευρώπης. 

Ιδιαίτερα οι δύο γάλλοι μηχανικοί Charles Auguste Coulomb (1736–1806) και Louis 

Marie Henri Navier (1785–1836) συνέλεξαν τις διασκορπισμένες γνώσεις, τις ταξινόμη-
σαν με κρίση, τις ανέπτυξαν μεθοδικά περαιτέρω, και έδωσαν στη Στατική μια κατεύ-
θυνση προς το μέλλον. 
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Ο Coulomb σχεδίασε, υπολόγισε, και κατασκεύασε πολυάριθμες μεγάλες οικοδομές. 
Πρώτος επεξεργάστηκε με ακριβείς επιστημονικές μεθόδους προβλήματα της Στατικής 
και της Αντοχής και εφάρμοσε τις λύσεις τους στην πράξη των κατασκευών. Αξιοπρόσε-
κτη είναι επίσης η εξαιρετικά παραγωγική μέθοδος που εισήγαγε ο Coulomb, κατά την 
οποία σε ένα πρόβλημα δίνουμε διάφορες τιμές στο άγνωστο στοιχείο, ώστε με τον τρό-
πο αυτόν να βρούμε την ελάχιστη και τη μέγιστη οριακή τιμή (για παράδειγμα, στην πίε-
ση του εδάφους και στο τόξο). Ο Coulomb προσπαθούσε πάντα οι μέθοδοι επίλυσης να 
είναι σαφείς και παραστατικές, και παράλληλα να διατηρείται η επιστημονική ακρίβεια. 

Ο Navier, ο οποίος στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας είχε κατα-
σκευάσει γέφυρες στον Σηκουάνα, δίδασκε από το 1821 στην «École des ponts et des 
chaussées». Ο διδακτικός του στόχος ήταν να μεταδώσει στους μέλλοντες μηχανικούς τα 
επιστημονικά εργαλεία για μια οικονομική διαστασιολόγηση και κατασκευή των οικοδο-
μών σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικοδομικά υλικά. Η μεγάλη του επιτυχία ήταν να συγκε-
ντρώσει σε ένα διδακτικό οικοδόμημα τους μέχρι τότε γνωστούς νόμους, γνώσεις, και 
μεθόδους, και να κάνει ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, να εξελίξει, ή και να διατυ-
πώσει εκ νέου πολλά προβλήματα (π.χ. από τους τομείς της κλασικής θεωρίας της κάμ-
ψης, του λυγισμού, και τον υπολογισμό στατικά αόριστων συστημάτων). Η ιδιαίτερη επι-
τυχία του Navier ήταν ότι σε λιγότερο από μία δεκαετία δημιούργησε μια Στατική κατα-
σκευών, η οποία περιγράφει θεμελιωδώς τη φέρουσα συμπεριφορά μιας κατασκευής. 

Πριν από τον Coulomb και τον Navier, οι κατασκευαστές προσδιόριζαν τις διαστάσεις 
των τμημάτων της κατασκευής κυρίως σύμφωνα με την εμπειρία που είχαν από αντίστοι-
χες παλαιότερες κατασκευές. Αυτό άλλαξε τώρα ριζικά: ο κατασκευαστής πρέπει να κα-
τέχει τις θεωρητικές βάσεις της Στατικής, τις γνώσεις της Οικοδομικής και της Αντοχής 
Υλικών τόσο καλά, ώστε με την βοήθειά τους να είναι σε θέση να σχεδιάσει και να δια-
στασιολογήσει μια σταθερή και, παράλληλα, οικονομική φέρουσα κατασκευή. 

Τον 19ο αιώνα ο Karl Culmann (1821–1881) ανέπτυξε επιπλέον γραφικές μεθόδους της 
Στατικής, καθώς επίσης και τη θεωρία των δικτυωμάτων με την παραδοχή των αρθρωτών 
κόμβων. Ο Luigi Cremona (1830–1903) δημιούργησε τα διαγράμματα δυνάμεων με τα 
οποία μπορούν να προσδιοριστούν γραφικά οι δυνάμεις των ράβδων στα δικτυώματα. Ο 
Otto Mohr (1835–1918) εφάρμοσε πρώτος την αρχή των δυναμικών μετακινήσεων, δια-
τύπωσε μια αναλογία για τον υπολογισμό της ελαστικής γραμμής της ελαστικής ράβδου, 
και απεικόνισε γραφικά γενικά εντατικά μεγέθη και τα διερεύνησε. Ο Wilhelm Ritter 
(1847–1906) ανέπτυξε περαιτέρω την εφαρμογή της Στατικής με γραφικές μεθόδους, την 
ίδια εποχή που ο Heinrich Müller-Breslau (1851–1925) ανέπτυξε μια συστηματική των 
υπολογιστικών μεθόδων (δείτε [23]). 

Μεγάλη επιρροή στη Στατική είχε η μέθοδος εξίσωσης ροπών του Hardy Cross (1930) 
και του Gaspar Kani (1949), οι οποίες επιλύουν τις εξισώσεις ελαστικότητας στατικά 
αορίστων συστημάτων με τη βοήθεια της διαδοχικής προσέγγισης, διευκολύνοντας τον 
υπολογισμό τέτοιων συστημάτων με το χέρι, δηλαδή με τη χρήση λογαριθμικού κανόνα 
και αθροιστικής μηχανής ή απλών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Η εισαγωγή προγραμματιζόμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι – άλλοι με μεγα-
λύτερη και άλλοι με μικρότερη χωρητικότητα μνήμης – είναι στη διάθεση κάθε Πολιτι-
κού Μηχανικού, επέφεραν αλλαγές στη Στατική. Παλαιότερα ο Πολιτικός Μηχανικός 
προσπαθούσε να επιλέξει την κατασκευή, το στατικό σύστημα, και τη μέθοδο υπολογι-
σμού που απαιτούσαν όσο το δυνατόν λιγότερη υπολογιστική δουλειά. Για τον χρήστη 
ενός ισχυρού ηλεκτρονικού υπολογιστή όμως, δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός. Τον 
ενδιαφέρει περισσότερο να υπολογίσει και να διαστασιολογήσει όλους τους φορείς που 
εμφανίζονται στο έργο του με τη βοήθεια ενός λογισμικού. Κατά τον προγραμματισμό 
τέτοιου μεγάλου λογισμικού, είναι σκόπιμο να διατυπώσουμε τις μεθόδους διαστασιολό-
γησης που αναπτύξαμε στο παρελθόν με τη μορφή μητρώων, και να τις αναπτύξουμε πε-
ραιτέρω ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε στους Η/Υ. Εδώ έχουν ιδιαίτερη σημασία η μέ-

θοδος με μητρώα και η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (δείτε [1]). 

Αλλά και το πιο εξελιγμένο λογισμικό ενός ισχυρού υπολογιστή δεν μπορεί να απαλλάξει 
τον Πολιτικό Μηχανικό από τη μελέτη της κατασκευής, από την οποία κατόπιν με εξιδα-
νίκευση και αφαίρεση θα καταλήξει σε ένα στατικό σύστημα στο οποίο βασίζεται ο υπο-
λογισμός. Πέρα από αυτό, ο μηχανικός πρέπει να ελέγξει αν οι συνθήκες στήριξης που 
ανήκουν στο στατικό σύστημα το οποίο επέλεξε, και οι ιδιότητες των δομικών υλικών 
λαμβάνονται υπόψη με τον σωστό τρόπο από το διαθέσιμο λογισμικό, και αν οι προσεγ-
γιστικές παραδοχές οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε αυτό μπορούν να εφαρμοστούν 
στο προκείμενο στατικό σύστημα. Τέλος, πρέπει να ελεγχθούν τα αποτελέσματα του η-
λεκτρονικού υπολογισμού. 

Τα παραπάνω έχουν σκοπό να τονίσουν αυτά που μας δείχνει η πείρα από τη χρήση Η/Υ: 
είναι απαραίτητο να διδάξουμε με εποπτικό τρόπο στους υποψήφιους πολιτικούς μηχανι-
κούς τις βασικές αρχές της Στατικής. Η γνώση αυτών των βασικών αρχών αποτελεί τη 
σημαντικότερη προϋπόθεση για την περαιτέρω εισαγωγή και μελέτη σε ειδικούς τομείς 
και ειδικές μεθόδους, π.χ. στη Στατική με Μητρώα, η οποία είναι προσαρμοσμένη για τη 
χρήση Η/Υ. 

Στο τέλος της Ενότητας 1.1 παρουσιάσαμε τον ορισμό της επιστημονικής έννοιας «Στα-
τική» ως ένα περιορισμένο τμήμα της μηχανικής των πλήρως στερεών σωμάτων. Παρα-
κάτω θα εξηγήσουμε ποιες διαφορές προκύπτουν στην κατανόηση αυτής της έννοιας κα-
τά τη θεώρηση από τη σκοπιά της Φυσικής και από αυτή της επιστήμης του μηχανικού. 

Στη στατική των κατασκευών, την οποία στο εξής θα ονομάζουμε απλώς «Στατική», η 
ισορροπία που υπάρχει στην κατάσταση ηρεμίας αποτελεί την αφετηρία της εξέτασης. 
Με τη βοήθεια συνθηκών ισορροπίας και μεθόδων υπολογισμού υπολογίζονται κατόπιν 
οι αντιδράσεις στήριξης, οι εσωτερικές δυνάμεις, οι τάσεις, και οι παραμορφώσεις ενός 
συστήματος. Για τον σκοπό αυτόν, είναι απαραίτητες οι γνώσεις της συμπεριφοράς και 
της αντοχής των δομικών υλικών καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των εξιδανικευμένων πα-
ραδοχών (υποθέσεων) και των πραγματικών ιδιοτήτων των δομικών υλικών. Αυτό ση-
μαίνει ότι, από την οπτική γωνία της επιστήμης των μηχανικών, στη Στατική περιέχονται 
γνώσεις της αντοχής υλικών, της θεωρίας της ευστάθειας, και των διαφόρων μεθόδων 
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υπολογισμού των φορέων. Η Στατική βοηθάει τον μηχανικό να σχεδιάσει και να διαστα-
σιολογήσει τους φορείς με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι λειτουργικά κατάλληλοι και οικο-
νομικοί, να βρίσκονται μέσα στα όρια του προδιαγραφόμενου βαθμού ασφαλείας, και να 
έχουν αρκετή δυσκαμψία. Ο εκτενής ορισμός της Στατικής που παρουσιάστηκε εδώ προ-
ήλθε – όπως είδαμε παραπάνω – από την ιστορική εξέλιξη και από τα προβλήματα που 
πρέπει να λυθούν από την επιστήμη αυτή. 

1.3 Κανονισμοί, προδιαγραφές, και οδηγίες 

Ήδη από την αρχαιότητα οι μηχανικοί όρισαν κανόνες και εμπειρικές αρχές της οικοδο-
μικής τέχνης και εν μέρει τις δημοσίευσαν: ο Βιτρούβιος την εποχή του Αυγούστου εξέ-
δωσε 10 «βιβλία», τα οποία επεξεργάζονταν προβλήματα της επιστήμης των δομικών 
υλικών, των αγωγών ύδρευσης, της μέτρησης του χρόνου, και της γενικής μηχανικής, και 
περιείχαν οικοδομικούς κανόνες, και ο Φροντίνος (40–103 π.Χ.) παρουσίασε τη ρωμαϊκή 
διαχείριση των υδάτων. Κατά τον μεσαίωνα έγιναν προσπάθειες να συγκεντρωθούν οι 
επαγγελματικές εμπειρίες στις συντεχνίες των κτιστών και λιθοξόων και από αυτές να 
δημιουργηθούν μαθηματικοί και γεωμετρικοί κατασκευαστικοί κανόνες. Οι κανόνες αυ-
τοί αναφέρονταν κυρίως στα θέματα της μορφής και της σύνθεσης (δείτε [22]). Όμως, οι 
γνώσεις φυλάσσονταν ζηλότυπα σαν επαγγελματικά μυστικά και μεταδίδονταν μόνο από 
τον έναν μάστορα στον διάδοχό του. Εξαιρέσεις άξιες λόγου αποτελούν το βιβλίο με τα 
σχέδια του Villard de Honnecourt (δείτε [22], σελ. 51) καθώς και τα «Δέκα βιβλία για 
την αρχιτεκτονική» του Leon Battista Alberti, Φλωρεντία 1485. Τους κανόνες αυτούς, 
που προήλθαν από την πράξη, θα τους κατατάσσαμε σήμερα στους εμπειρικούς κανόνες. 
Παρόλα αυτά, λόγω της μαθηματικής τους τυποποίησης και της πρακτικής εφαρμογής 
τους, πρέπει να τους θεωρήσουμε ως την αρχή των μηχανικών επιστημών και ως προ-
δρόμους των προδιαγραφών που χρησιμοποιούμε σήμερα. 

Στα μέσα του 18ου αιώνα, η Μηχανική αναπτύχθηκε από φυσικούς επιστήμονες και μα-
θηματικούς σε τέτοιο βαθμό, ώστε για πρώτη φορά οι μέθοδοί τους να μπορούν να εφαρ-
μοστούν πρακτικά στις κατασκευές. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι εμπειρικοί κανόνες 
και η στατική που βασίζονταν στην διαίσθηση άρχισαν να αντικαθίστανται όλο και πε-
ρισσότερο από επιστημονικές βασικές γνώσεις, οι οποίες προέκυψαν από υπολογισμούς 
και πειράματα. 

Σήμερα ο κάθε πολιτικός μηχανικός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση ενός έργου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τους «αναγνωρισμένους κανόνες 
της οικοδομικής τέχνης». Σε αυτούς αναφέρεται και η §330 του Γερμανικού ποινικού 
κώδικα. Οι κανόνες, οι οποίοι θεωρούνται ως «αναγνωρισμένοι κανόνες της οικοδομικής 
τέχνης» είναι αυτοί των οποίων η ορθότητα αναγνωρίζεται στην τεχνική. Σε αυτούς ανή-
κουν οι κανόνες που εφαρμόζονται στην πράξη των κατασκευών, κυρίως όμως τα πρότυ-
πα που δημοσιεύονται από την Επιτροπή Προτυποποίησης του Τομέα των Κατασκευών 
(NABau) του Γερμανικού Ινστιτούτου Προτυποποίησης (DIN – Deutsches Institut für 
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Normung e.V.). Σημαντική συμμετοχή στην επεξεργασία των προτύπων αυτών έχουν οι 
ομάδες εργασίας «Ενιαίες Τεχνικές Διατάξεις» (επιτροπή ETB), «Σκυρόδεμα και οπλι-
σμένο σκυρόδεμα» (Γερμανική Επιτροπή για το Οπλισμένο Σκυρόδεμα), «Μεταλλικές 
κατασκευές» (Γερμανική Επιτροπή για τις Χαλύβδινες Κατασκευές), οι οποίες δραστη-
ριοποιούνται στα πλαίσια της Επιτροπής Προτυποποίησης του Τομέα των Κατασκευών 
(NABau), καθώς και οι πολεοδομικές υπηρεσίες των κρατιδίων και της ομοσπονδίας. 

Η προτυποποίηση αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την οργάνωση. Σημαντικοί σταθμοί 
της προτυποποίησης στην τεχνολογική εξέλιξη ήταν η εισαγωγή του Μετρικού Συστήμα-
τος (ξεκίνησε τον 18ο αιώνα) και η προτυποποίηση των χαλύβδινων προφίλ το έτος 1869 
από τον Σύλλογο των Γερμανών Μηχανικών (Verein Deutscher Ingenieure). Τον 19ο αι-
ώνα οι ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς της μηχανολογίας και της ναυπηγικής, την ηλε-
κτροτεχνία, και τους σιδηροδρόμους οδήγησαν σε αρκετά διαφορετικές εκτελέσεις και 
πολυσχιδείς μορφές, ακόμα και των στοιχείων των οικοδομικών κατασκευών. Για τον 
λόγο αυτόν, το έτος 1917 ιδρύθηκε στο Βερολίνο η Επιτροπή Προτυποποίησης της Γερ-
μανικής Βιομηχανίας (Normenausschuss der Deutschen Industrie e.V.), η οποία ως κε-
ντρικός οργανισμός έθεσε ως στόχο να καθορίσει με πρότυπα όλα τα τεχνικά αντικείμε-
να, για τα οποία υπήρχε κοινό ενδιαφέρον. Έτσι γεννήθηκε η γερμανική προτυποποίηση, 
η οποία είχε μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της τεχνικής που ακολούθησε. Από τις λέ-
ξεις «Deutsche Industrie Normen» προήλθαν τα αρχικά DIN. Η επιτροπή προτυποποίη-
σης διευρύνθηκε με την είσοδο σε αυτή διαφόρων συνδέσμων και δημοσίων υπηρεσιών. 
Το έτος 1926 δημιουργήθηκε η Γερμανική Επιτροπή Προτύπων (DNA), και το έτος 1975 
έγινε η μετονομασία σε Γερμανικό Ινστιτούτο Προτυποποίησης (DIN – Deutsches Insti-
tut für Normung e.V.). 

Οι εργασίες προτυποποίησης γίνονται από πολυάριθμες επιτροπές (ΝΑ – Normenaus-
schüssen)1. Για πιο εξειδικευμένους τομείς, στα πλαίσια μιας επιτροπής προτυποποίησης 
(ΝΑ) μπορούν να σχηματιστούν ομάδες εργασίας, όπως για παράδειγμα, η Επιτροπή για 
Ενιαίους Τεχνικούς Οικοδομικούς Κανονισμούς (Einheitliche Technische Baubestim-
mungen – ΕΤΒ) ως ομάδα εργασίας της Επιτροπής Προτυποποίησης Οικοδομικής του 
Γερμανικού Ινστιτούτου Προτυποποίησης. 

Πριν εκδοθεί ένα καινούργιο φύλλο DIN, πρέπει να δημοσιευθεί με προθεσμία ένστασης 
ένα προσχέδιο του προτύπου. Μετά από αυτή την προθεσμία, η αρμόδια επιτροπή εξετά-
ζει τις προτάσεις που έγιναν και, εφόσον, δε χρειάζεται να γίνει ένα δεύτερο προσχέδιο, 
καθορίζει την τελική διατύπωση του φύλλου του προτύπου, το οποίο πρέπει αμέσως μετά 
να ψηφιστεί και από την υπηρεσία ελέγχου προτύπων με ημερομηνία έναρξης έκδοσης. 
Πολλές φορές, οι ανώτατες πολεοδομικές υπηρεσίες εισάγουν με ειδικά διατάγματα πρό-
τυπα DIN ως κατευθυντήριες οδηγίες για τις πολεοδομικές υπηρεσίες (Παραπομπή Α) ή 
παραπέμπουν σε τέτοια πρότυπα DIN (Παραπομπή Β). 
                                                      
1
 Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε DIN 820, Φύλλο 1: Εργασίες προτυποποίησης, βασικοί όροι, 

βασικές αρχές, τρόπος λειτουργίας. 
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Λόγω των τεχνικών συνεργασιών πέρα από τα σύνορα των κρατών δημιουργήθηκε ο Διε-
θνής Οργανισμός Προτυποποίησης (International Organization for Standardization – 
ISO) του οποίου η Γερμανία είναι μέλος από το 1952. «Σκοπός του είναι η προώθηση της 
προτυποποίησης σε όλο τον κόσμο προκειμένου να υποστηριχθεί η διακίνηση εμπορευ-
μάτων και υπηρεσιών και να αναπτυχθεί η συνεργασία σε πνευματικό, επιστημονικό, 
τεχνικό, και οικονομικό επίπεδο» (σύμφωνα με την Παράγρ. 2.1 του καταστατικού του 
ISO). Η προτυποποίηση γίνεται από Τεχνικές Επιτροπές (TC). Τα αποτελέσματα των 
εργασιών τους δημοσιεύονται ως συστάσεις ISO. 

Μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της εθνικής και της διεθνούς προτυποποίησης υπάρχει 
το επίπεδο της ευρωπαϊκής προτυποποίησης (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προτυποποίησης). Το 
ίδρυμα αυτό διαιρείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης (CEN) και στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης της Ηλεκτροτεχνίας (CENELEC). 

Ο τομέας της μηχανικής έχει γίνει στην εποχή μας τόσο εκτενής και πολυσχιδής, ώστε 
ένα μεμονωμένο άτομο δεν είναι σε θέση να κατέχει όλες τις γνώσεις μεγάλου αριθμού 
ειδικών τομέων. Για τον λόγο αυτόν, τις τελευταίες δεκαετίες η προτυποποίηση, εκτός 
από τη δημιουργία μιας ενιαίας οργάνωσης, έχει παράλληλα ως στόχο να δώσει στον μη-
χανικό με μια προδιαγραφή DIN ένα κατάλληλο βοηθητικό μέσο για να φέρει σε πέρας 
την εργασία του. 

1.4 Ο ρόλος της Στατικής στα πλαίσια  
του κατασκευαστικού γίγνεσθαι 

Αυτά που διδάσκει η Στατική εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση ενός στατικού υπολογι-
σμού ενός δομικού έργου. Ένας στατικός υπολογισμός διαιρείται σε επιμέρους θέσεις. 
Κάθε θέση περιέχει τον υπολογισμό ενός στοιχείου της οικοδομής, το οποίο μπορεί να 
αποκοπεί από τον υπόλοιπο φορέα και να υπολογιστεί μεμονωμένα. Συχνά μια θέση φορ-
τίζεται από άλλες θέσεις. 

Έτσι, για παράδειγμα, σε ένα κτήριο κατοικιών με ξύλινη στέγη μπορεί να προκύψουν οι 
παρακάτω θέσεις, οι οποίες πρέπει να υπολογιστούν η μια μετά την άλλη: 

– Τεγίδες, αμείβοντες, υποστυλώματα κάτω από τους αμείβοντες, αντηρίδες, αντιανέ-
μιοι σύνδεσμοι. 

– Οροφή του τελευταίου ορόφου (ενδεχομένως διαιρεμένη σε περισσότερα τμήματα), 
οροφές των υπολοίπων ορόφων. 

– Οροφή του υπογείου, σκάλες, πρέκια κουφωμάτων, κύριες δοκοί, ξυλοδοκοί, και 
δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

– Φέροντες τοίχοι, φέροντες εγκάρσιοι τοίχοι. 
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– Ορθοστάτες τοίχων, υποστυλώματα από ξύλο, από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή από χά-
λυβα, θεμέλια. 

Ο στατικός υπολογισμός ενός υποστέγου αποτελείται συνήθως από τις παρακάτω θέσεις: 

– Πλάκες στέγης (ειδικά κεραμίδια από μπετόν, φύλλα ετερνίτη, τραπεζοειδείς λαμα-
ρίνες, φύλλα κυματοειδούς διατομής από ινοτσιμέντο). 

– Αμείβοντες, ζευκτά, υποστυλώματα, αντιανέμιοι σύνδεσμοι, εγκαταστάσεις γερα-
νών. 

– Θεμέλια από μπετόν. 

Μια θέση του στατικού υπολογισμού μπορούμε να τη διαιρέσουμε στα παρακάτω τμήμα-
τα: 

1. Περιγραφή ενός μέρους ή ολόκληρου του φορέα: είδος του στατικού συστήματος, 
διαστάσεις, αποστάσεις, πλάτη ανοιγμάτων, ύψη. 

2. Εφαρμογή των φορτίων. 

3. Αντιδράσεις στήριξης και εντατικά μεγέθη. 

4. Διαστασιολόγηση. 

Στα τρία πρώτα τμήματα κινούμαστε στην περιοχή της Στατικής. Η επεξεργασία του 4ου 
τμήματος προϋποθέτει μεν γνώσεις της στατικής, απαιτεί όμως και την εφαρμογή ενός 
μεγάλου αριθμού κανόνων και κανονισμών, οι οποίοι ισχύουν κάθε φορά μόνο για ένα 
δομικό υλικό ή έναν τρόπο κατασκευής. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, οι κανόνες και οι 
κανονισμοί αυτοί δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν από τη μελέτη της Στατικής. Ανήκουν 
στη διδακτέα ύλη των θεμελιώσεων και των ξύλινων, των συμπαγών, και των χαλύβδι-
νων κατασκευών. Τα όρια μεταξύ της Στατικής και των άλλων μαθημάτων δεν είναι ούτε 
σαφώς προσδιορισμένα ούτε έχουν καθοριστεί με γενικά ισχύοντα τρόπο. Όμως η «Ε-
φαρμοσμένη Στατική» καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή από τη θεωρητική στατική ή την 
αντοχή των υλικών. 

Το 3ο τμήμα των θέσεων ενός στατικού υπολογισμού «Αντιδράσεις στήριξης και εντατι-
κά μεγέθη» μπορεί να έχει, ανάλογα με την περίπτωση, διαφορετικό όγκο υπολογισμών: 
ενώ στις κτηριακές κατασκευές για απλές αμφιέρειστες δοκούς πολλές φορές αποτελείται 
από δύο μόνο γραμμές, για πλαίσια ορόφων μπορεί να απαιτεί πολλές σελίδες με υπολο-
γισμούς. 

Ο στατικός υπολογισμός πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη της εκτέλεσης της κατα-
σκευής και να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την πολεοδομία ή έναν ελεγκτή μηχανικό. Ο 
στατικός υπολογισμός αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία των σχεδίων εφαρμογής (σχέ-
δια ξυλοτύπων, σχέδια οπλισμού, λεπτομερή σχέδια), τα οποία χρειάζεται επίσης να ε-
λεγχθούν και να εγκριθούν από την πολεοδομία ή έναν ελεγκτή μηχανικό. 
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Μετά από το βήμα από τη στατική στον στατικό υπολογισμό, πρέπει να δούμε τη σχέση 
μεταξύ του στατικού υπολογισμού και του όλου τεχνικού κατασκευαστικού μέρους της 
οικοδομής, στο τέλος του οποίου βρίσκεται το έτοιμο οικοδόμημα. Ο καλύτερος τρόπος 
είναι να το δούμε χρονολογικά. Περιοριζόμαστε εδώ στην περίπτωση όπου ένας ιδιοκτή-
της αναθέτει σε έναν αρχιτέκτονα την προετοιμασία και την εκτέλεση ενός έργου. 

Καταρχήν ο ιδιοκτήτης έχει δικές του απόψεις και ιδέες σχετικά με τη λειτουργία ενός 
δομικού έργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις συμβουλεύεται αρχιτέκτονες και μηχανικούς 
ώστε να κάνει τις ιδέες του πιο συγκεκριμένες και ακριβείς. Στο επόμενο βήμα, εκπονεί-
ται με βάση τις ιδέες αυτές μια προμελέτη σε κλίμακα 1:200 ή 1:100. Την εκπόνηση της 
προμελέτης μπορεί ο ιδιοκτήτης να την αναθέσει απευθείας σε έναν αρχιτέκτονα, αλλά 
μπορεί και να προκηρύξει έναν δημόσιο ή περιορισμένο διαγωνισμό. Η προμελέτη πρέπει 
να ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της 
πολεοδομίας, του δήμου, της πυροσβεστικής, καθώς και να πληροί τους κανονισμούς 
πρόληψης ατυχημάτων. 

Αν υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες στον ιδιοκτήτη και τον αρχιτέκτονα σχετικά με τους 
κανονισμούς που αφορούν το έργο, ή αν ο ιδιοκτήτης θέλει να αποκλίνει από αυτούς, 
τότε καταθέτει την προμελέτη ως προαίτηση στην πολεοδομία, η οποία του δίνει μια δε-
σμευτική απάντηση. 

Τα επόμενα βήματα είναι η εκπόνηση των προσχεδίων σε κλίμακα 1:100, στα οποία 
λαμβάνεται υπόψη η ενδεχόμενη απάντηση της πολεοδομίας στην προαίτηση, και η κα-
τάθεση μιας αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της πολεοδομίας, στην οποία επισυνάπτο-
νται τα προσχέδια. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει κατά κανόνα και τη στατική μελέ-
τη, ή οποία σε περίπτωση που θέλουμε να κτίσουμε σε οικόπεδο με άγνωστο υπέδαφος 
προϋποθέτει και μια έρευνα του υπεδάφους. 

Αφού εγκριθεί η αρχική αίτηση από την πολεοδομία – ενδεχομένως με ειδικές οδηγίες 
και περιορισμούς – αρχίζει η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του έργου: εκπονούνται 
τα σχέδια εφαρμογής (η συνηθισμένη κλίμακα είναι 1:50) στα οποία εμπλέκονται ειδικοί 
μηχανικοί για τη θέρμανση, τον εξαερισμό, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τα υδραυ-
λικά, και τους ανελκυστήρες. Σε συνεχή συνεργασία του αρχιτέκτονα με τον πολιτικό 
μηχανικό και τους άλλους ειδικούς μηχανικούς, μαζί με τα σχέδια εφαρμογής εκπονού-
νται και σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών σε κλίμακα 1:20, 1:10, 1:5, και 1:1. 

Με βάση τη μελέτη εφαρμογής, ο αρχιτέκτονας συντάσσει έναν πίνακα εργασιών και 
αναθέτει τις εργασίες κατά βούληση ή κατόπιν δημόσιου ή περιορισμένου διαγωνισμού. 

Μετά από αυτά πρέπει να κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση των εργασιών του κατα-
σκευαστή μέχρι την αποπεράτωση του σκελετού: πριν ανατεθεί στον κατασκευαστή το 
έργο, αυτός πρέπει να επεξεργαστεί την προσφορά, δηλαδή να προσδιορίσει το κόστος. 
Μετά από την ανάθεση του έργου αρχίζει η προετοιμασία των εργασιών: ο κατασκευα-
στής επιλέγει τον εξοπλισμό του εργοταξίου, προσδιορίζει τις ανάγκες σε μηχανήματα, 
εργατικό προσωπικό, και υλικά, και εκπονεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργα-

24  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ 



σιών. Στη συνέχεια ξεκινά η εκτέλεση του έργου με την κατασκευή των οδών πρόσβα-
σης, την οργάνωση του εργοταξίου, και την τροφοδοσία του με ρεύμα και νερό, την τη-
λεφωνική σύνδεση, καθώς και τη δημιουργία των θέσεων εργασίας και των καταλυμάτων 
των εργαζομένων. 

Στο επόμενο βήμα αποψιλώνεται και ελευθερώνεται το οικόπεδο, εκτελούνται οι χωμα-
τουργικές εργασίες, και δημιουργείται το επίπεδο της θεμελίωσης επάνω στο οποίο μπο-
ρεί πλέον να αρχίσει η κατασκευή του ξυλοτύπου, η τοποθέτηση του οπλισμού, και η 
σκυροδέτηση, η ανόρθωση τοιχοποιίας, ή η συναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοι-
χείων και η ανέγερση της οικοδομής. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ο πολιτικός μηχανικός, ο επιβλέπων μηχανικός, και η 
πολεοδομία οφείλουν να κάνουν ελέγχους, για παράδειγμα, του οπλισμού ή των συνδετι-
κών στοιχείων, καθώς και ελέγχους της ποιότητας των δομικών υλικών. 
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