
 10

Φυσική των Κατασκευών   13

Επιστήμη των Υλικών 14
 Δυνάμεις:  14
  Τάσεις
  Παραμορφώσεις
 Ιδιότητες των Υλικών: 16
  Αντοχή
  Ακαμψία και Ευκαμψία
 Αντιδράσεις: 18
  Κάμψη
  Διάτμηση

Δομική Ακεραιότητα 20
 Φορτία:   20
  Κινητά και Νεκρά Φορτία
  Κατακόρυφα Φορτία
  Ακαμψία
  Στρέψη
 Ευστάθεια:  22
  Αγκύρωση
  Ύψος
  Κέντρο Βάρους
  Αρχές Προβόλου

Τεχνολογία των Υλικών 24
 Λίθοι    24
 Ξύλο    25
 Χάλυβας   26
 Οπλισμένο Σκυρόδεμα 27
 Γυαλί    28
 Υφάσματα  29
 Ινοπλισμένα Πλαστικά 30
 Υλικά σε Φύλλα 31

Κατασκευαστικά Στοιχεία  33 

Φέροντα Στοιχεία 34
 Φέροντες Τοίχοι:  34
  Κτιστή Τοιχοποιία 
  Κατασκευή Σύνθετων Τοίχων 36
 Υποστυλώματα 38
 Θεμελιώσεις: 40
  Πεδιλοδοκοί
  Πέδιλα
  Κοιτοστρώσεις
  Πάσσαλοι
  Τοίχοι Αντιστήριξης

Στοιχεία Γραμμικών Ανοιγμάτων 42 
  Δοκοί:   42
  Διατομές 
  Γραμμικοί Φορείς 44
 Πτυχωτές Πλάκες: 46
  Πλάκες Οπλισμένου 
           Σκυροδέματος
  Τραπεζοειδή Φύλλα
  Σύμμεικτες
  Σάντουιτς/Σύνθετες Επικολλητές

Στοιχεία Τετραέρειστων   48
  Ανοιγμάτων:  
  Πλάκες Οπλισμένου 
     Σκυροδέματος 
  Φατνωματική
  Χωροδικτύωμα
  Σάντουιτς/Σύνθετες Επικολλητές

Συνδέσεις και Ενώσεις: 50
  Ξηρές Συνδέσεις
  Λίθοι
  Καρφιά
  Βίδες
  Μπουλόνια
  Ήλοι / Πριτσίνια 52
  Εντατήρες
  Συγκολλητικές Ουσίες (Κόλλες)
  Ηλεκτροσυγκόλληση
  Μπρουτζοκόλληση

Κατασκευαστική Λογική 54
  

Σχήματα Δύο Διαστάσεων 56
 Θλιβόμενες Κατασκευές: 56
  Δοκοί επί Στύλων 
  Τριγωνικά Πλαίσια
  Πλαίσια
  Τόξα
  Ημικυλινδρικοί Θόλοι 58
  Απλοί Θόλοι
Σχήματα Δύο Διαστάσεων 60
 Εφελκυόμενες Κατασκευές: 60
  Αντιστηριζόμενες με Καλώδια 
  Αναρτημένες από Καλώδια
Συγκλαστικές Επιφάνειες 62
 Θλιβόμενες Κατασκευές:  62
  Διαμαντόσχημοι 
  Θόλοι 
  Φολιδωτοί Θόλοι 64
Αντικλαστικές Επιφάνειες 66
 Θλιβόμενες Κατασκευές: 66
  Λεπτά Κελύφη 
 Εφελκυόμενες Κατασκευές:  66
  Μεμβράνες
  Καλωδιωτές Κατασκευές 
   
Εφελκυόμενες Επιφάνειες 68
 Εφελκυόμενες Κατασκευές 68
 
 

Κατασκευή και Μορφή

Εισαγωγή  8

Περιεχόμενα

IAT3_Pages(2021).indd   6IAT3_Pages(2021).indd   6 19/10/2021   8:41:54 µ19/10/2021   8:41:54 µ



 70

Άνεση  73

Θερμική Άνεση 74

Γεωμετρία Ηλιασμού 76
 

Κτιριακή Απόδοση  79
 

Κλιματικό Κέλυφος 80
 Θερμική Μάζα 80
 Θερμομόνωση 82
 Κίνηση Αέρα: 84
  Φυσικός Αερισμός 
  Παθητικός Έλεγχος 86
 Κλιματικές Ζώνες 88
 Προστατευτικές Επενδύσεις: 90
  Παράθυρα και Υαλοπίνακες
  Τοιχοποιία 92
  Συστήματα Επικαλύψεων 94
  Μεμβράνες 96
  Επικάλυψη Όψεων 98
  Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Ι 100
  Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες ΙΙ 102

Ψηφιακά Εργαλεία 123
και Τεχνικές 
Μοντελοποίηση Κτιριακής 
   Πληροφορίας 124

Δομική Ανάλυση 126
  Εύρεση Μορφής  
  Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων

Περιβαλλοντική Ανάλυση 128
  Θερμική   
  Ημερήσιο Φως   
  Κίνηση του Αέρα 130
  Ακουστική

   

Παραδείγματα 132

Κατοικία από Πηλό 134
Tepee  136
Ιγκλού  138
Οβελίσκος 140
Το Πάνθεον 142
Η Γέφυρα Ironbridge 144
Ο Φάρος Bell Rock 146
Το Crystal Palace 148
Η Κρεμαστή Γέφυρα Clifton 150
Τροπικό Σπίτι (Αποσυναρμολο-
   γούμενο – Pavillon Démontable)  152
Kresge Auditorium 154
Palazzeto Dello Sport 156
Εκκλησία του Ιησού Χριστού 
   του Δουλευτή 158
Houston Astrodome 160
Το Γερμανικό Εκθεσιακό Περίπτερο 162
Το Εκθεσιακό Περίπτερο των ΗΠΑ  164
Κατοικία – Ιδιοκατασκευή 166
Η Όπερα του Σίδνεϊ 168
Έδρα της Εταιρίας HSBC 170
Το Περίπτερο του Μέλλοντος 172
Το Περίπτερο της Πορτογαλίας 174
Κέντρο Τύπου του Lord’s 176
Ο Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας: 
   Αποκαταστατικές Εργασίες 178
30 St Mary Axe 180
D Tower 182
Davies Alpine House 184
Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) 186
Το Ερμηνευτικό Κέντρο 
   του Mapungubwe 188
Κέντρο Πολυμέσων ICT 190
Επέκταση Μουσείου Stedelijk 192
Γυάλινο Φανάρι, Apple Zorlu 194
432 Park Avenue 196
Κολυμβητικό Κέντρο Grandview 
   Heights 198

Οικοδομικοί Κανονισμοί 201

Νομοθεσία που Διέπει την 
 Κατασκευαστική Τεχνολογία: ΗΒ  202
 
Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος 
 και Ανάπτυξης (WCED) Οδηγίες 
 για την Αειφόρο Κατασκευή  204

Ευρωπαϊκές Οδηγίες για 
 την Αειφόρο Κατασκευή  205

Κανονισμοί που Διέπουν την 
 Κατασκευαστική Τεχνολογία: 
 ΗΠΑ / Σύστημα Αξιολόγησης 
 Πράσινων Κτιρίων   206

Ήχος και Φως  104 
 Ακουστική:  104
  Ιδιότητες του Ήχου 
  Ακουστικός Έλεγχος 106
 Ηλιακό Φως 108

Εγκαταστάσεις Κτιρίου 110
 Θέρμανση  110
 Μηχανικός Αερισμός 112
 Κλιματισμός: 114
  Αρχές
  Συστήματα 116
 Ολοκληρωμένα Συστήματα 118
 Υγιεινή    120

Κλίμα και Κατοίκηση

Χρονολόγιο:               208
     Η Εξέλιξη των 

Δομικών Μορφών 
στο Δομη μένο 
Περιβάλλον

Γλωσσάριο  210
Πρόσθετη Βιβλιο -
     γραφία και Πηγές  213
 

Ευρετήριο  216
Πηγές Eικόνων  224
Ευχαριστίες  224

IAT3_Pages(2021).indd   7IAT3_Pages(2021).indd   7 19/10/2021   8:41:55 µ19/10/2021   8:41:55 µ



«Η αεροδυναμική είναι για ανθρώπους που δεν μπο-
ρούν να σχεδιάσουν μηχανές». Enzo Ferrari

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται τα κτίρια που σχε διάζει 
ο αρχιτέκτονας είναι ταυτόχρονα κατασκευαστικός και περι-
βαλλοντικός. Μαζί με την τέχνη –τους κοινωνικούς, πολι-
τισμικούς, φιλοσοφικούς και πολιτικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν επίσης τον σχεδιασμό– είναι τα εργαλεία και οι 
τεχνικές του μηχανικού –η τεχνολογία– που δίνουν μορφή και 
απόδοση στο κτισμένο περιβάλλον.

Κλειδί για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής είναι η σχέση 
μεταξύ σχεδιασμού και τεχνολογίας. Ο σκοπός αυτού του 
βιβλίου είναι να δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν αυτή τη 
σχέση όσοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στην αρχι-
τεκτονική, καθώς και να βοηθήσει τους φοιτητές των αρχιτε-
κτονικών σχολών να ολοκληρώσουν τις σχεδιαστικές τους 
σκέψεις με τις ορθές κατασκευαστικές και περιβαλλοντικές 
λύσεις.

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εξηγήσει τη σχέση 
μεταξύ των φυσικών φαινομένων, κατασκευαστικών υλικών, 
στοιχείων του κτιρίου, και των κατασκευαστικών τύπων, χρη-
σιμοποιώντας απλή ταξινόμηση αυτών των συστημάτων και 
πραγματικά παραδείγματα. Οι φωτογραφίες χρησιμοποιού-
νται για να εξοικειώσουν τον αναγνώστη με την κοινή κατα-
σκευαστική τεχνολογία. Επίσης τα ιστορικά παραδείγματα 
χρησιμοποιούνται για να χαρτογραφήσουν σημαντικές στιγ-
μές από την ιστορία της αρχιτεκτονικής.

Το βιβλίο αυτό εισάγει στην κατασκευαστική και περιβαλ-
λοντική μηχανική στους αρχιτέκτονες, ενώ δεν περιλαμβά-
νει μαθηματικούς υπολογισμούς. Κάνει όμως αναφορά στις 
τρέχουσες τεχνικές των υπολογιστών που βοηθούν τους 
σχεδιαστές στη μελέτη της στατικής και περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς των κτιρίων. Την ίδια στιγμή κάνει ελεύθερη 
αναφορά στα ιστορικά προηγούμενα, καθώς είναι σημαντικό 
να κατανοήσει ο αναγνώστης ότι η επιτυχία της τεχνολο γίας 
προσδιορίζεται ευθέως σε σχέση με το γενικό πολιτισμικό 
πλαίσιο. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως ο γοτθι-
κός καθεδρικός αποτελεί την κορύφωση της αρχιτεκτονικής 
μηχανικής με τα δεδομένα εργαλεία, υλικά και τεχνικές της 
εποχής του. Σήμερα ο κόσμος μας έχει συνειδητοποιήσει την 

ανάγκη για καθαρή και αποτελεσματική χρήση των πόρων 
του πλανήτη, και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτιμάται η επιτυχία 
της τεχνολογίας. 

Η τεχνολογία από την φύση της είναι σχετική με την καινο-
τομία, και είναι δυνατόν να πάρουμε μόνο μια μικρή «εικό-
να» των τεχνολογικών επιτευγμάτων σε κάθε χρονική στιγμή. 
Από την επιστήμη των υλικών μέχρι την εργοταξιακή διαδικα-
σία, η καινοτομία και η πρόοδος στην αρχιτεκτονική τεχνολο-
γία είναι διαρκής. Ελπίζουμε πως η σύνοψη της τεχνολογίας 
όπως παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο θα βοηθήσει τους 
φοιτητές να κατανοήσουν τα όρια και το ιστορικό τους πλαί-
σιο, αλλά επίσης θα τους εμπνεύσει να σκεφτούν καινούριες 
λύσεις για το μέλλον.

Τρίτη έκδοση
Η παρούσα τρίτη έκδοση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ανα-
θεωρήσεις και προσθήκες στη δεύτερη έκδοση. 
•  Οι πίνακες της Λογικής των Κατασκευών έχουν εμπλου -

τιστεί περαιτέρω και περιλαμβάνουν τις αναρτημένες κα -
λωδιωτές κατασκευές, καθώς επίσης ανακατηγοριο ποιούν 
τις τρισδιάστατες επιφάνειες σε βασικές αντικλαστικές 
(anticlastic) ή συγκλαστικές (synclastic) μορφές.

•  Η προσθήκη στην ενότητα Κτιριακή Απόδοση (building 
performance) καλύπτει επιπλέον αρχές σχεδιασμού παθη-
τικών κτιρίων για διαφορετικές κλιματικές ζώνες.

•  Στην ενότητα Προστατευτική Επένδυση, έχουν προστεθεί 
επιπλέον σχέδια λεπτομερειών.

•  Στην ενότητα Ψηφιακά Εργαλεία και Τεχνικές (computa-
tional tools and techniques), οι συγγραφείς έχουν περιλά-
βει την περιγραφή του παραμετρικού σχεδιασμού.

•  Η εισαγωγή στην ενότητα των Παραδειγμάτων έχει ανα-
πτυχθεί για να περιλαμβάνει μια συνοπτική ιστορία σχετι-
κά με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας. Επίσης 
έχουν προ    στε  θεί έξι νέα παραδείγματα μοναδικών και 
υποδειγμα τικών κατασκευών από το παρελθόν και από το 
παρόν.

Εισαγωγή8
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Οι αρχιτεκτονικές τεχνολογίες ταξινομού-
νται κάτω από δύο κύριες κατηγορίες: 
Κατασκευή και Μορφή, και Κλίμα και Κα -
τοίκηση. Έτσι ενώ στα πρωτόγονα καταφύ-
για, όπως είναι οι καλύβες από λάσπη και τα 
ιγκλού, χρησιμοποιούνταν τα ίδια υλικά και 
δομικά στοιχεία για δημιουργήσουν την κατα-
σκευαστική μορφή και να προφυλαχθούν 
από τα στοιχεία της φύσης, αργότερα ακόμα 
και οι απλές τέντες ‘tepee’ των νομάδων της 
βόρειας Αμερικής που είναι φτιαγμένες από 
ένα τύπο υλικού και στοιχείων (ξύλινοι στύ-
λοι) για να γεννήσουν μία μορφή, και ένα 
άλλο τύπο υλικού (δέρματα ζώων) για να δια-
τηρήσουν το εσωτερικό μικροκλίμα. 

Κατασκευή και Μορφή
Αυτή η ενότητα υποδιαιρείται σε τρεις κύ -
ριες θεματικές: Φυσική των Κατασκευών, 
Κατασκευαστικά Στοιχεία και Κατα σκευα-
στική Λογική. Πρόκειται για μια γραμμι-
κή εξέλιξη από τις θεμελιώδεις αρχές της 
δο   μικής μορφής –επιστήμη των υλικών, 
τεχνολογία των υλικών και δομική ολοκλή-
ρωση– μέσα από περιγραφές τυπικών στοι-
χείων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
των κτι ρίων, όπως είναι οι τοίχοι, τα υπο-
στυλώματα, τα πατώματα και οι στέγες, και 
του τρόπου με τον οποίο αυτά τα στοιχεία 
συναρμόζονται για να δημιουργήσουν δια-
φορετικούς κτιριακούς τύπους, από απλές 
κατασκευές «δοκών επί στύλων», στα γοτθι-
κά τόξα, στα αυτοφερόμενα κελύφη αλουμι-
νίου και τέλος στα εφελκυόμενα δίχτυα.

Κλίμα και Κατοίκηση
Οι υποδιαιρέσεις σε αυτή την ενότητα έ   χουν 
να κάνουν με δύο βασικές θεματικές: την 
Σωματική Άνεση και την Κτιριακή Από-
δοση. Πριν εξετάσουμε πως τα κτίρια εί ναι 
κατασκευασμένα σε σχέση με το τοπικό πε ρι-
βάλλον, είναι σημαντικό να καθοριστούν τα 
όρια μέσα στα οποία το ανθρώπινο σώμα 
δια τηρείται στην ζωή. Το πρώτο μέρος της 
ενό τητας περιγράφει τις αρχές της θερμικής 
άνε σης και αυτού που τις παρέχει, του ήλιου.

Το δεύτερο μέρος εξετάζει τους τρόπους 
με τους οποίους το κτισμένο περιβάλλον 
μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί την 
σωματική άνεση. Εξερευνά το πώς ο σχεδι-
ασμός και η κατασκευή του κτιρίου –το κλι-
ματικό κέλυφος–  μπορούν να ελέγξουν και 
να επιδράσουν με το περιβάλλον, παθητικά 
και ενεργητικά, ενώ παράλληλα εξετάζει την 
σωματική άνεση στο πλαίσιο του ήχου και 
του φωτός.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τρεις επιπλέον ενό-
τητες:

Ψηφιακά Εργαλεία και Τεχνικές
Οι τρόποι με τους οποίους οι αρχιτέκτονες 
σχεδιάζουν σήμερα, επηρεάζονται από τους 
υπολογιστές. Πέρα από την χρήση τους στην 
εκπόνηση της μελέτης και την απεικόνιση, 
μπορούν να βοηθήσουν τους σχεδιαστές 
στην πρόβλεψη της δομικής και της περιβαλ-
λοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων –μέσα 
από την μοντελοποίηση και την ανάλυση–  
καθώς και στην παροχή βάσεων δεδομένων 
για υλικά, συστατικά στοιχεία και συστήμα-
τα. Μπορούν να αποθηκευόσουν και να δη -
μιουργήσουν ένα εικονικό μοντέλο με όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την υλο-
ποίηση του έργου. Αυτή η ενότητα εξετάζει 
την χρήση των υπολογιστών ως αναλυτικών 
και οργανωτικών εργαλείων.

Παραδείγματα
Μια σειρά από παραδείγματα χρησιμοποιού-
νται για να εξερευνήσουν τις προέλευση των 
κατασκευαστικών τύπων και να εικονογραφή-
σουν την ιστορική σχέση μεταξύ σχεδιασμού 
και της τεχνολογίας στην αρχιτεκτονική και 
την στατική. Τα παραδείγματα ταξινομούνται 
χρονολογικά και περιγράφονται σε σχέση με 
την κατασκευαστική και περιβαλλοντική ταξι-
νόμηση των δύο προηγούμενων ενοτήτων.

Οικοδομικοί Κώδικες
Σε ολόκληρο τον κόσμο, η κατασκευαστική 
βιομηχανία υπόκεινται σε κανόνες και ρυθ-

μίσεις που εξασφαλίζουν την υγεία και την 
ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και 
των τελικών χρηστών. Οι οικοδομικοί κώδι-
κες καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις της 
κατασκευής, ενώ όλο και περισσότερο επικε-
ντρώνονται σε ρυθμίσεις για βιώσιμες λύσεις 
χαμηλής ενέργειας. Εκεί περιγράφονται οι 
σημερινές ρυθμίσεις και οι οδηγίες του ΗΒ 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σελίδα περιεχομένων
Είναι σχεδιασμένη σε ένα σύστημα διακλα-
δισμένο, ώστε ο χρήστης να βρει κάθε θέμα 
μέσα στο βιβλίο. Κάθε κλάδος έχει μια επι-
κεφαλίδα του θέματος, που παραπέμπει στα 
περιεχόμενα του.

Λεζάντες
Το κυρίως σώμα του κειμένου πλαισιώνεται 
από εικόνες διαγραμμάτων και φωτογρα-
φιών. Οι λεζάντες χρησιμοποιούνται για να 
τροφοδοτήσουν τον αναγνώστη με επιπλέον 
πληροφορίες και θα πρέπει να διαβαστούν 
ως συνέχεια του κυρίως κειμένου.

Διαγράμματα και εικονίδια ταξινόμησης
Υπάρχουν δύο κύρια διαγράμματα ταξινόμη-
σης που χρησιμοποιούνται στην Κατασκευή 
και Μορφή, ένα για τα Κατασκευαστικά Στοι-
χεία και ένα για την Κατασκευαστική Λογική. 
Η οργάνωση αυτών των διαγραμμάτων 
αναφέρεται  στις σελίδες που ακολουθούν 
και χρησιμοποιούνται ως εικονίδια αναφο-
ράς. Αυτά τα εικονίδια χρησιμοποιούνται ως 
παραπομπές των παραδειγμάτων στο κυ -
ρίως σώμα του κειμένου.

Βιβλιογραφία και πηγές
Οι σχετικές εκδόσεις διατάσσονται κάτω από 
κάθε κύρια επικεφαλίδα. Επίσης συνίσταται 
στους χρήστες να ανατρέχουν σε παραπο-
μπές των πηγών, τόσο σε έντυπα όσο και σε 
ιστοσελίδες.

Η Δομή του Βιβλίου

Εισαγωγή

9
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Καλύπτοντας τις θεμελιώδεις αρχές της κατασκευαστικής 
μορφής.

Η Επιστήμη των Υλικών
Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε πως λειτουργούν τα κτί-
ρια ως δομή, είναι αναγκαίο να εκτιμήσουμε την φύση των 
νόμων που διέπουν την κατασκευαστική τους συγκρότηση. 
Αυτό συνεπάγεται την κατανόηση των δυνάμεων που ενερ-
γούν επάνω στα υλικά και των τρόπων που η ύλη αντιδρά σε 
αυτές τις δυνάμεις σύμφωνα με τις θεμελιώδεις ιδιότητες της.

Η επιστήμη των υλικών καλύπτει: τις δυνάμεις – το πως 
μ έ        σω της βαρύτητας η ύλη υπόκειται σε τάσεις και παραμορ-
φώ   σεις· τις ιδιότητες των υλικών – πως τα υλικά μπορούν να 
αναλυθούν και να υποστούν διαμόρφωση για να αποκτή-
σουν αντοχή και ακαμψία· και αντιδράσεις – πως τα συστα-
τικά μέρη συμπεριφέρονται όταν υπόκεινται σε δυνάμεις 
μέ  σω κάμψης και διάτμησης.

Η Τεχνολογία των Υλικών
Καθώς η επιστήμη των υλικών είναι η μελέτη της αλληλεπί-
δρασης μεταξύ των ιδιοτήτων, της δομής και των μεταβολών 
στην ύλη, η τεχνολογία των υλικών είναι η χρήση αυτής της 
γνώσης στην παραγωγή και την κατασκευή των υλικών και 
των δομικών μελών.
 Η κατασκευαστική διαδικασία συνεπάγεται μια σειρά πρω-
τογενών μεθόδων επεξεργασίας των υλικών –κόψιμο, πριό-
νισμα, καμπύλωση, συγκόλληση κ.λπ.– με την ακριβή φύση 
της διαδικασίας να προσδιορίζεται από τις ιδιότητες των υλι-
κών στα οποία θα εφαρμοστούν. Γενικά η δυνατότητα να 
διακινούμε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα μεταξύ των βιο-

μηχανιών, των εργοταξίων εντέλει σε ολόκληρο τον κόσμο, 
θέτει τα όρια στο μέγεθος, τη μορφή και το βάρος των προ-
κατασκευασμένων δομικών μελών. Η τεχνολογία των υλικών 
εξερευνά ένα πλήθος από δομικά υλικά: πέτρες, ξύλα, μέταλ-
λα, οπλισμένο σκυρόδεμα, γυαλί, υφάσματα, ινοπλισμένα 
πλαστικά, και υλικά σε φύλλα.

Δομική Ακεραιότητα
Η γνώση της συμπεριφοράς των υλικών και των συστατικών 
που συνθέτουν τις κατασκευές, επιτρέπει στον αρχιτέκτονα 
να τις οργανώνει με τέτοιο τρόπο ώστε ολόκληρο το οικοδό-
μημα να είναι άκαμπτο και σταθερό υπό την επίδραση των 
φορτίων. Η δομική ακεραιότητα εξετάζει τους τύπους των 
φορτίσεων που υπόκεινται τα κτίρια –κινητά φορτία και νεκρά 
φορτία, πλάγιες φορτίσεις, ακαμψία και στρέψη– καθώς και 
πως οι κατασκευές ανθίστανται σε αυτές μέσω τριγωνισμού 
και αντιστηρίξεων. Η συνολική σταθερότητα (κατ’ αναλογία 
με τις ρίζες ενός δέντρου), θεωρείται σε ένα γενικό πλαίσιο 
γύρω από τις αρχές του κέντρου βάρους και του προβόλου 
(ή των κλαδιών). 

Φυσική των Κατασκευών
Κατασκευή και Μορφή

13

Αριστερά
Το Εκθεσιακό Περίπτερο των ΗΠΑ, Μόντρεαλ, 
Καναδάς (λεπτομέρεια), σχεδιασμένο από 
τους R. Buckminster Fuller και Shoji Sadao.
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Ο Δεύτερος Νόμος της Δυναμικής 
του Νεύτωνα
Η κατασκευαστική μηχανική επικεντρώ-
νεται στον υπολογισμό της ικανότητας 
των κατασκευών και των υλικών να ανθί-
στανται στις δυνάμεις. Όταν μιλάμε για το 
βάρος ενός αντικειμένου στην πραγμα-
τικότητα περιγράφουμε την δύναμη που 
το αντικείμενο ασκεί ως αποτέλεσμα της 
επίδρασης της βαρύτητας στην μάζα του. 
Η βαρύτητα είναι το αίτιο της έλξης όλων 
των αντικειμένων προς το κέντρο της γης. 
Πριν από 300 χρόνια ο Ισαάκ Νεύτωνας 
ανακάλυψε ότι η δύναμη το «τράβηγμα» 
της βαρύτητας (αυτό συμβαίνει με όλες τις 
δυνάμεις) προκαλεί μία επιτάχυνση στο 
σύστημα ή στο αντικείμενο στο οποίο επι-
δρά και γι’ αυτό το λόγο έχουμε:

ΔΥΝΑΜΗ = ΜΑΖΑ (kg) × 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ (m ανά sec2)

Η δύναμη μετριέται σε Newton:
1 Newton = 1 kg × 1 m/sec2

Η δύναμη της βαρύτητας υπολογίζεται σε: 
g = 9,81 m/sec2

Κατασκευαστική Μορφή
Όλα τα αντικείμενα έχουν μία κρυφή κατα-
σκευαστική δομή που διατηρεί το σχήμα 
τους όταν υπόκεινται σε φορτίσεις. Οι 
δυνάμεις επιδρούν επάνω στο αντικείμε-
νο και το αντικείμενο αντιδρά σύμφωνα με 
τις ιδιότητες των υλικών από τα οποία έχει 

κατασκευαστεί και με τον τρόπο που αυτά 
έχουν μορφοποιηθεί και συναρμολογηθεί.

Τάσεις
Οι δυνάμεις επιδρούν στα υλικά με έναν 
από τους δύο θεμελιώδεις τρόπους: μπο-
ρεί να τα πιέζουν αξονικά, και τότε τις 
απο   καλούμε θλιπτικές δυνάμεις, ή μπο-
ρεί να τα τεντώνουν (τα τραβούν), οπότε 
τις αποκαλούμε εφελκυστικές δυνάμεις. 
Αυτές οι εφαρμοσμένες δυνάμεις περι-
γράφονται στην φυσική ως τάσεις, και 
μετρώνται ως δύναμη ανά μονάδα επιφα-
νείας σε κάθε δοσμένη διατομή του υλι-
κού:

f (ΤΑΣΗ) = P (ΔΥΝΑΜΗ) / A (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)

Παραμορφώσεις
Τα υλικά χρησιμοποιούν την εσωτερική 
δομή τους για να ανθίστανται στις δυνά-
μεις. Κάθε υλικό αντιδρά στις τάσεις μέσω 
της κατανομής τους μέσα σε αυτό, με 
τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ισορροπία 
των εσωτερικών δυνάμεων. Το αποτέλε-
σμα είναι η παραμόρφωση τους, δηλαδή 
μία αλλαγή στη μορφή της κατασκευής, 
και μετριέται σε ποσοστιαία συστολή ή 
διαστολή της διατομής του. Έτσι, η θλίψη 
μπορεί να περιγραφεί ως τάση που επι-
δρά βραχύνοντας το αντικείμενο και ο 
εφελκυσμός ως τάση που επιδρά επιμη-
κύνοντας το.

1 Θλίψη
Το σώμα του Βούλγαρου αρσιβαρίστα 
Glagoi Blagoev συμπιέζεται από το βάρος 
που σήκωσε ψηλά (περίπου 195,5 kg ή 
περισσότερο από το διπλάσιο του σωμα-
τικού του βάρους).

 2 Θλίψη
Όταν η δύναμη, που στο σχήμα δείχνεται 
με ένα βέλος, εφαρμόζεται στην κορυφή 
της κατασκευής, τότε οι πλευρές της βρί-
σκονται σε τάση (Τ), προκαλώντας την 
εγκάρσια διόγκωση της διατομής του.

 3 Εφελκυσμός
Η ομάδα των αθλητών τραβάει το σχοι-
νί υποβάλλοντας το σε εφελκυσμό κατά 
το μήκος του. Τότε συμπιέζονται οι πλευ-
ρές του, γι’ αυτό βραχύνεται εγκάρσια 
η διατομή του σχοινιού. Η αναλογία της 
εγκάρσιας βράχυνσης προς την κατά 
μήκος επιμήκυνση αποκαλείται «Μέτρο 
Poisson»*.

 4 Εφελκυσμός
Όταν τα περισσότερα υλικά υποβάλλονται 
σε εφελκυσμό, η εγκάρσια διατομή τους 
θλίβεται (C) γι’ αυτό και βραχαίνει.

*(σ.τ.μ.: το «Μέτρο Poisson» για τα μέταλλα 
είναι v = 0,3 και για το σκυρόδεμα ν = 0,15 
έως 0,25)

Επιστήμη των Υλικών / Δυνάμεις: Τάσεις, Παραμορφώσεις

Κατασκευή και Μορφή / Φυσική των Κατασκευών 
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Ιδιότητες
Κάθε υλικό έχει την δική του εσωτερική 
δο  μή που το προορίζει να αντιστέκεται σε 
δια  φορετικό βαθμό στις δυνάμεις που το 
κα  ταπονούν και να αντιδρά σε αυτές με 
διαφορετικούς τρόπους. Αυτή ακριβώς η 
συμπεριφορά του –η αντίδραση στις δυνά-
μεις– είναι που δίνει στο υλικό τις συμ φυείς 
δομικές του ιδιότητες. Μερικά υλικά, για πα -
ράδειγμα, σχίζονται εύκολα αλλά μπορούμε 
να τα τραβήξουμε (όπως το χαρτί), κάποια 
άλλα μπορούμε να τα τραβήξουμε αλλά 
όχι να τα συμπιέσουμε (όπως το κορδόνι). 
Κάποια, όπως το σκυρόδεμα, είναι ανθεκτι-
κά σε θλίψη αλλά ασθενή σε εφελκυσμό, και 
άλλα, όπως τα μέταλλα, έχουν αντοχή τόσο 
σε εφελκυσμό όσο και στη θλίψη.

Πλαστική – Ελαστική Συμπεριφορά
Καθώς αντιστέκεται ένα υλικό θα αντιδρά-
σει με παραμόρφωση της εσωτερικής δομής 
του. Ένα πλαστικό υλικό εύκολα παραμορ-
φώνεται και μόλις καταπονηθεί παίρνει ένα 
νέο σχήμα. Ένα πλαστικό υλικό παραμορ-
φώνεται εύκολα αλλά δε σπάει (για παρά-
δειγμα, ο μόλυβδος). Στα ελαστικά υλικά η 
εσωτερική τους δομή παραμένει η ίδια αλλά 
στραβώνει ή ξεχειλώνει, «θυμούνται» πάντα 
το αρχικό τους σχήμα και θέλουν πάντα να 
γυρίσουν σε αυτό. Ένα ελαστικό υλικό επι-
στρέφει πάντα στο αρχικό του μήκος (ή 
μορφή) όταν η δύναμη που το παραμόρφω-
σε πάψει να ενεργεί σε αυτό (ένα παράδειγ-
μα είναι το μπαμπού).*

Αντοχή
Μολονότι ένα καλάμι του ψαρέματος δεν 
είναι τόσο ισχυρό, είναι πολύ ελαστικό –
κάμπτεται σε μεγάλο βαθμό προτού σπά-
σει. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα του ελαστικού 
υλικού να αντιστέκεται στην κάμψη (ελα-
στική παραμόρφωση) καθορίζει την αντο-
χή του. Όλα τα υλικά έχουν ένα ελαστικό 
όριο –εάν τα εντείνει κανείς περαιτέρω, θα 
αστοχήσουν. Δηλαδή είτε θα στραβώσουν 
(παραμορφωθούν) ή θα λυγίσουν, είτε θα 
σπάσουν –θραύση ή σκίσιμο. Ανθεκτικό 
υλικό είναι αυτό με υψηλή τάση θραύσης, 
ένα ασθενές υλικό είναι αυτό με χαμηλή 
τάση θραύσης.**

Ακαμψία και Ευκαμψία
Ένα άκαμπτο υλικό απαιτεί μία ισχυρή 
δύναμη (τάση) για μία μικρή επιμήκυνση 
(παραμόρφωση) –είναι πολύ δύσκολο να 
αλλάξει το σχήμα του. Ένα εύκαμπτο υλικό 
χρειάζεται μόνο μία μικρή τάση για να παρά-
γει μεγάλη επιμήκυνση –δεν είναι δύσκολο 
να αλλάξει το σχήμα του.
* Τα υλικά με χαμηλή πλαστική συμπεριφορά είναι 
επιρρεπή στην θραύση ή το θρυμματισμό (σ.τ.μ.: 
Ψαθυρά υλικά όπως η πέτρα, το κονίαμα, το σκυ-
ρόδεμα) όταν βρεθούν υπό τάση –είναι εύθραυ-
στα– και αυξάνει η ψαθυρότητα όσο χαμηλώνει η 
θερμοκρασία τους. Υλικά υψηλής πλαστικότητας 
παραμορφώνονται χωρίς να σπάνε ή να θρυμμα-
τίζονται –είναι εύπλαστα– και τείνουν να γίνουν 
περισσότερο πλαστικά όσο αυξάνει η θερμοκρα-
σία τους. Ζεσταίνοντας ένα μέταλλο αυξάνεται η 
πλαστιμότητα του.

** Ο χάλυβας αστοχεί περίπου στα 250 N/mm2, 
ενώ το σκυρόδεμα φτάνει την μέγιστη τάση στα 
30 N/mm2. 

1 Η αντοχή και η ακαμψία/ευκαμψία 
ενός υλικού όπως προσδιορίζεται από 
την αντίσταση (ελαστικότητα) στην παρα-
μόρφωση, μπορεί να υπολογιστεί ως η 
αναλογία τάσης προς παραμόρφωση. 
Στην κατασκευή του διαγράμματος, οι 
τιμές (ακαμψίας) αποκαλούνται, «Μέτρο 
Ελαστικότητας»*, το οποίο χρησιμεύει 
στον υπολογισμό αύξησης του μήκους 
ενός υλικού όταν αυτό βρίσκεται υπό τάση 
και στο να προβλέπει το σημείο λυγισμού 
και το όριο διαρροής. Γενικά, ανάλογα με 
την πυκνότητα αυξάνει και το μέτρο ελα-
στικότητας, αλλά βεβαίως υπάρχουν και 
εξαιρέσεις στον κανόνα.

2 Το διάγραμμα δείχνει τη σχέση ανά-
μεσα στις κατηγορίες των υλικών σε 
σχέση με το «Μέτρο Ελαστικότητας» και 
την πυκνότητα του υλικού. Ο καινο τό-
μος τύπος αυτού του διαγράμματος έχει 
εκδοθεί από το Granta Design και έχει 
παρουσιαστεί από τον καθηγητή Mike 
Ashby, του Τμήματος Μηχανικής στο 
Πανεπιστήμιο του Cambridge. Αυτά τα 
διαγράμματα ελέγχουν συνοπτικά μια 
μεγάλη κλίμακα αναλυτικών στοιχείων σε 
γραφική απόδοση όπου οι σχετικές ιδιό-
τητες τους και η ομαδοποίηση των υλικών 
μπορούν να οπτικοποιηθούν και να αξιο-
λογηθούν.

*(σ.τ.μ.: Το Μέτρο Ελαστικότητας ονο-
μάζεται και «Young Modulus» από τον 
Thomas Young.
Είναι για κάθε υλικό ο αδιάστατος συντε-
λεστής Ε στον νόμο του Hooke, που 
εκφράζει την σταθερή σχέση της τάσης 
προς την ποσοστιαία μεταβολή του 
μήκους ενός υλικού).

Επιστήμη των Υλικών / Ιδιότητες των Υλικών: Αντοχή, Ακαμψία και Ευκαμψία
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Κάμψη
Η κάμψη είναι το αποτέλεσμα της παραμόρ-
φωσης ενός υλικού κάτω από την επίδρα-
ση τάσεων. Στο διάγραμμα 1, η δοκός στην 
επάνω παρειά της υπόκειται σε μία εξω-
τερική θλιπτική δύναμη η οποία προκαλεί 
μέσω της κάμψης εσωτερική παραμόρφω-
ση (δοσμένη με υπερβολή στο διάγραμμα): 
η επάνω παρειά θλίβεται –βραχύνεται– 
ενώ η κάτω παρειά εφελκύεται – επιμηκύ-
νεται. Το πιο κάτω διάγραμμα περιγράφει 
την κάμψη σε ένα δικτύωμα δείχνοντας την 
αλ ληλε πίδραση σε καθένα μέλος: το κόκκι-
νο είναι για τον εφελκυσμό, το μπλε είναι για 
τη θλίψη.
 Στο διάγραμμα 2, η κάμψη έχει αποδοθεί 
υπερβολικά με τα κοψίματα και τις σφήνες 
στη δοκό. Καθώς αυτή φορτίζεται οι σφή-
νες στην άνω επιφάνεια θα συμπιεστούν και 
θα κλείσουν, καθώς τα κοψίματα στην κάτω 
παρειά θα ανοίξουν δημιουργώντας σχισί-
ματα. Υπερβολική κάμψη θα προκαλέσει 
αστοχία.

Σχήμα και Μορφή
Όταν τα υλικά μορφοποιούνται σε κατα-
σκευαστικά στοιχεία, η κατανομή των τά-
σεων τροποποιείται ανάλογα με το ποια 
είναι η μορφή και το σχήμα τους – όσο πιο 
υψίκορμη είναι η δοκός, τόσο οι εσωτερι-
κές δυνάμεις κατανέμονται πιο μακριά από 
τον ουδέτερο άξονα και άρα διασκορπίζο-
νται περισσότερο οι τάσεις. Το διάγραμμα 3 
απεικονίζει τις συνέπειες της κάμψης ανάλο-
γα με την εγκάρσια διατομή. 

Διάτμηση
Αντίθετα από τον εφελκυσμό και τη θλίψη, 
όπου οι αντιδιαμετρικές επιφάνειες ενός υλι-
κού απομακρύνονται ή πλησιάζουν η μία την 
άλλη, στη διάτμηση η παραμόρφωση ανα-
φέρεται σε παράλληλες διατομές που ολι-
σθαίνουν μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα 4. Η διατμητική καταπόνηση 
είναι μια εντατική κατάσταση όπου οι τάσεις 
είναι παράλληλες ή εφαπτόμενες μίας επι-
φάνειας του υλικού, αντίθετα δηλαδή από 
την κανονική καταπόνηση, όπου οι τάσεις 
είναι κάθετες στην επιφάνεια. Στην στατική 
και τη μηχανολογία η αντοχή στη διάτμηση 
ενός στοιχείου είναι σημαντική για τη δια-
στασιολογική του σχεδίαση και το είδος του 
υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην παρα-
γωγή.
 Για παράδειγμα, σε μία δοκό σχήμα-
τος διπλού ταυ, το πέλμα ανθίσταται στην 
κάμψη, ενώ ο κορμός ανθίστανται στην διά-
τμηση. Βλέπε Δοκός: διατομές, σελ. 44.

1 Το αποτέλεσμα της κάμψης σε μία 
δοκό. Τα βελάκια στην άνω παρειά της 
διαγραμματικής δοκού δείχνουν τη διεύ-
θυνση των δυνάμεων που την παραμορ-
φώνουν. Όμοια η επάνω χορδή, καθώς 
και τα κάθετα μέλη του διαγραμματικού 
δικτυώματος καταπονούνται σε θλίψη 
(σημειωμένα με μπλε), ενώ αντιθέτως 
η κάτω χορδή και τα διαγώνια μέλη του 
δικτυώματος εφελκύονται (σημειώνονται 
με κόκκινο).

2 Το αποτέλεσμα της κάμψης σε μία 
δοκό. Οι εγκοπές απεικονίζουν τη δια-
στολή-συστολή ή αλλιώς τη θλίψη και τον 
εφελκυσμό που παρατηρούμε στη δοκό 
που φορτίζεται.

3 Το αποτέλεσμα της κάμψης σε μια 
δια τομή. Ο προσανατολισμός του δομι-
κού μέλους και της διατομής έχει τερά-
στια επίδραση στην απόδοση του όταν 
αυτό φορτίζεται. Τα δύο σχήματα αριστε-
ρά απεικονίζουν πως ο προσανατολισμός 
ενός απλού μέλους μπορεί να επιδράσει 
στην φέρουσα ικανότητα του. Ο επανα-
προσανατολισμός του με την αύξηση του 
ύψους, όπως φαίνεται στο κάτω σχήμα, 
βελτιώνει θεαματικά την φέρουσα από-
δοσή του. Το σκαρίφημα στα δεξιά δείχνει 
πως η αύξηση του μεγέθους μιας εγκάρ-
σιας διατομής δυναμώνει ένα κατακόρυφο 
μέλος που φορτίζεται.

4 Οι διατμητικές δυνάμεις ενεργούν 
στο μέτωπο του υλικού εφαπτομενικά ή 
παράλληλα, παρά κάθετα.
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