
 
Σχολή Σχολή Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
Επίπεδο σπουδών Προπτυχιακό 
Κωδικός μαθήματος MM001Υ02 Εξάμηνο σπουδών    1 

Τίτλος μαθήματος Μηχανική I 

Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές μονάδες 

Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις  5 
6.0 

Εργαστηριακές ασκήσεις  
Τύπος μαθήματος Υποβάθρου (Γενικού Υποβάθρου) 
Είδος μαθήματος  Υποχρεωτικό (Υ) 
Προαπαιτούμενα μαθήματα - 
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική 
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναι  
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  

β) Μαθησιακά αποτελέσματα και γενικές ικανότητες  
β1. Μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια  θα είναι σε θέση να: 
- Κατανοεί και να επιλύει προβλήματα ισορροπίας απολύτως στερεών σωμάτων στο επίπεδο 
- Υπολογίζει και να σχεδιάζει διαγράμματα εντατικών μεγεθών ισοστατικών φορέων 
- Κατανοεί και να υπολογίζει κινηματικά μεγέθη απολύτως στερεών σωμάτων και υλικών 

σημείων 
- Επιλύει προβλήματα επίπεδων μηχανισμών  
- Επιλύει προβλήματα ισορροπίας επίπεδων δικτυωμάτων και χωροδικτυωμάτων. 

β2. Γενικές ικανότητες 
- Ομαδική εργασία  
- Αυτόνομη εργασία  
- Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

γ) Περιεχόμενο του μαθήματος 
Έννοιες του στερεού σχηματισμού και φορέα δυνάμεων, τα είδη στήριξης φορέων, εξισώσεις 
ισορροπίας στο επίπεδο. Ισοστατικοί σχηματισμοί. Στατική λειτουργία. Εξέταση της 
ισοστατικότητας φορέα. Εντατικά μεγέθη διατομών δοκών. Διαγράμματα καμπτικών ροπών, 
τεμνουσών και αξονικών για αμφιέριστη δοκό, πρόβολο, δοκού Gerber. Τριαρθρωτά πλαίσια και 
τόξα. Δικτυώματα. Φορείς με συστήματα ενισχύσεως. Έννοια της γραμμής επιρροής και γραμμής 
επιρροής αμφιέριστης και αμφιπροέχουσας δοκού, δοκού Gerber, τριαρθρωτού πλαισίου, τόξου, 
δικτυωμάτων. Αρχή δυνατών έργων σε ραβδωτούς φορείς. Θεώρημα Betti-Maxwell. Θεώρημα 
μοναδιαίου φορτίου. Υπολογισμός παραμορφώσεων ισοστατικών φορέων. 

δ) Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση 
Τρόπος παράδοσης Στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Χρήση Τ.Π.Ε. - Οπτικοακουστικό υλικό και πολυμεσικές εφαρμογές 
- Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα 

Οργάνωση διδασκαλίας 
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου 

Διαλέξεις 55 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 10 



Εργαστηριακές ασκήσεις  
Υπολογιστικές ασκήσεις  
Αυτοτελής μελέτη 91 
Σύνολο μαθήματος 156 

Αξιολόγηση φοιτητών Ενδιάμεση αξιολόγηση και γραπτή τελική εξέταση. 
ε) Συνιστώμενη βιβλιογραφία 
1. Βουθούνης, Π. Α. Μηχανική του Απαραμόρφωτου στερεού, Στατική, εκδ. ιδίου 
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εκδ. Συμμετρία 
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5. Wagner,W. and Erlhof, G. Εφαρμοσμένη στατική. Κλειδάριθμος. 
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