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Αξρηθά ζα γίλεη κία ζύληνκε αλαθνξά ηεο κεζόδνπ ησλ Πεπεξαζκέλσλ Σηνηρείσλ θαη 
ησλ ζύγρξνλσλ δπλαηνηήησλ ησλ εκπνξηθώλ παθέησλ ΠΣ. Θα αθνινπζήζεη 
παξνπζίαζε ησλ εθαξκνγώλ ελδηαθέξνληνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, όπνπ ππάξρεη 
εθαξκνγή θαη όθεινο από ηε κέζνδν Πεπεξαζκέλσλ Σηνηρείσλ. Σην ηέινο ηνπ 
εηζαγσγηθνύ κέξνπο ζα παξνπζηαζηεί ηόζν ην γλσζηό εκπνξηθνύ ινγηζκηθνύ ANSYS, 
θαζώο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο SimTec, ε νπνία ην εκπνξεύεηαη θαη 
ππνζηεξίδεη  επίζεκα ζηελ Ειιάδα θαη ζηε ΝΑ Επξώπε.  
 
Θα αθνινπζήζεη ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ 
εηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ινγηζκηθνύ Πεπεξαζκέλσλ Σηνηρείσλ, 
CivilFEM. Τν ινγηζκηθό απηό, ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηνλ ιύηε (solver) ηνπ ANSYS, 
όκσο ην γξαθηθό ηνπ πεξηβάιινλ θαη ε δνκή ηνπ είλαη απνθιεηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλα 
ζηνλ κειεηεηή Πνιηηηθό Μεραληθό. Τν CivilFEM δηαζέηεη ηξία ηέηνηα εμεηδηθεπκέλα 
modules, ηα νπνία θαη ζα παξνπζηαζηνύλ: (α) "Γέθπξεο θαη Με-Γξακκηθόηεηεο", (β) 
"Γεσηερληθό" (γ) "Πξνεληεηακέλν Σθπξόδεκα". Επίζεο, ην ινγηζκηθό επηθνπξείηαη από 
κία πινύζηα βηβιηνζήθε ζρεηηθώλ πιηθώλ, όπσο ζθπξόδεκα, έδαθνο, αηζάιη, θ.ιπ., ελώ 
έρεη ελζσκαησκέλν κεγάιν αξηζκό από θώδηθεο θαη θαλνληζκνύο (κεηαμύ ησλ νπνίσλ 
θαη ηνλ ειιεληθό αληηζεηζκηθό θαλνληζκό ΕΑΚ 2000), ώζηε ν κειεηεηήο λα ιακβάλεη καδί 
κε ηελ επίιπζε θαη ηελ "έγθξηζε" ή "απόξξηςε" από ηνλ εθάζηνηε ελεξγνπνηεκέλν 
θαλνληζκό. Τέινο ζα παξνπζηαζηνύλ θαη ηα ελζσκαησκέλα εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη 
παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο. 
 
Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη πην ελδειερήο παξνπζίαζε ησλ ηξηώλ εηδηθώλ module. Τν module 
"Γέθπξεο θαη Με-Γξακκηθόηεηεο" ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο αλέγεξζεο θαη 
ηεο ρξήζεο γεθπξώλ. Ο θηιηθόο wizard θαζνδεγεί κε αζθάιεηα ηνλ ρξήζηε ζε όια ηα 
ζηάδηα ηεο αλάιπζεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη θξεκαζηέο, ηνμσηέο θαη θαισδησηέο 
γέθπξεο. Δηαηίζεληαη έηνηκεο βηβιηνζήθεο θνηλώλ δηαηνκώλ γεθπξώλ, ζύκκηθησλ 
δηαηνκώλ από νπιηζκέλν κπεηόλ, θαζώο θαη βηβιηνζήθεο θηλεηώλ θνξηίσλ γηα ζην 
θαηάζηξσκα ηεο γέθπξαο. 
 
Τν "Γεσηερληθό" module αλαιύεη εθαξκνγέο όπσο επηθαλεηαθέο ζεκειηώζεηο, πέδηια θαη 
ζπλερείο ζεκειηώζεηο, ζεκειίσζε ηύπνπ πιάθαο, βαζηέο ζεκειηώζεηο, εμεηάδνληαο θαη 
ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην έδαθνο. Σην ίδην πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 
αλάιπζε επζηάζεηαο πξαλώλ, αλάιπζε αλαβαζκώλ θαη αλάιπζε 
δηαβξνρήο/δηαπεξαηόηεηαο, όπσο επίζεο θαη εθαξκνγέο ππόγεηαο κεραληθήο όπσο 
ζήξαγγεο. 
 
Σην ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξνπζίαζεο ζα γίλεη αλαθνξά ζην ηξίην module 
"Πξνεληεηακέλν Σθπξόδεκα". Τν εξγαιείν απηό έρεη εηδηθό editor γηα ξάβδνπο νπιηζκνύ, 
ππνινγίδεη ηηο απώιεηεο πξνέληαζεο θαη θάλεη έιεγρν ξαγίζκαηνο ηεο θαηαζθεπήο, ελώ 
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαλνληζκώλ, όπσο νη Επξσθώδηθεο, ώζηε ν 
κειεηεηήο λα εμαζθαιίδεη άκεζα ζηνλ Η/Υ ηελ αζθαιή θαη νξζή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  
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