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0 σκ0πξ 0Uτηξ τηξ εργασioζ εivαl vο διiσεl κοπolα στolxεiα καl παραδεiγμοτο σε απλoτolημενη μ0ρφη, aτσ ΦσΙε vο παρακNησa τoυζ φolτητξ τηE
Aρxτεκτovlκηζ vα σκεφΘo0v, vα πεlρομοτlσoιiv, να παρατηρησouv, vο οπoτυττιbσoυv, vα δnβασoυv κol τελκ6 vο σUvΘtσoυv με βαση τη δlκη τoυζ
πρoσlΙrπlxoτητο, στo Kιρo, vα δΦσoυv μoρφtg στlg κατασκartg, κοτl πoU oπ' 01 φαlvετol - σπ0 τηv ελληvlfil πpογματιΦτπα τoU μαζ περlβtλkl - δεv ε|νol τωo
ε0κoλο.

Πρoφαv(ξ, αUτη η εργοσiο δεν εlvαl πληρη9 μlαζ καl χρεl0ζoνταl xlλdδεζ σελlδεξ ovoλωεu}v κοl ΘεωρητlKirv πρoσεγγlσεuw γlο να εlδιJΘεl τo θtμα τoυ

σxεδiασμoι mu ΦΦvτα oργανlσμoυ εv6ζ κτηρlou σπ0 0λζ nζ πλευρdζ. E|vol θaμo lσT0μκ6, olσθηΠκ0, κατoσlGUαπκ6, olκovoμlχo iol tπτεπΙl τηζ π06τηταζ τηζ
κοMlaργεlοg μαξ καl τoU πoλιnσμo0 μαζ.

Αποτελεl avο εργαλεlo uπενθ0μσηζ κol ovoφoρiζ σrηv αvΙlσolxη δtλεh πou δoΘηκε στo Παvετlσημlo ΠοτΦv τov oκπΙβριo τoυ 2003, κol πoυ μζl με τηv πoλ0
σημαvflκi μβλΙoγραφlα ψο τo Θtμo τηζ ΦρoUσαζ κατoσrcυηζ, αλλα καl τηv σUvεκξ απoκτoομεvη εμπεlρlα καl ovτlληΨη, θο παia, ελπiζoυμε, καπolo Φλo σTηv
ετruγγ€λμοτlκη ωρlμαvση των μελλoντlκΦv αρχlτεκτovι,,)t,.

EUχoμσΙω τov κ, MαvΦλη Γlowouλdη, ΠoλΠκ6 MηXαuκδ, καl τηγ K E}ιtvη κoτσoυφη, Aρxftκτσ/o λ4ηχαvlκ6, γιo τlζ πoλ1fμεζ παρατηριiσεlζ πoυ aκαvσv γlο τo ττερΦμεvo κol
τη ωμη τoU κεlμ!γou τωv σημsωσεωγ,

Δημfτρηg Αvτωvioυ
Δlδ0oκωv Π.Δ.407/80
lαvουCIρlog 2004, Piο

Γ6φuρα -Aγωγ6E vερo0 τoυ Gustave Eitrel.i



0 Σ1εδrαομ6ζ τη$ Φfρoυοαg Kαταoκεuηζ ατηγ Aρ1lτεκτovlκη

1. Eloαvωγη

0πoloδηπoτε φuolκδ αΦμα η τεμητi απlκεiμεvo φτlαγμivο απ6 τov

dvθρωπo, εivαr f1εμπεμθ1α μtα φtρoυoα καταακευ{,

Φipouoα Kαταακευη (η Φiρovτα OpγαvloμO) θεωρo0με τo τμημα τoυ

oΦματοg που παραλαμβ0vεl τα φoρτiα που εξαακoιilvταl σ' αυτ6 καl τα

μεταβlβθζεl ατo 6δαφο9. Bααlκ69 oκoπδ6 κCIθε Φipοuoαg Kαταoκευf1E εivαl

vα επtτρθπεl oε tvα αΦμα vα oτtκεταl lρθlo, κ*τω απ6 τηv επiδραoη τoυ

β0ρoυq τoU Kαl δlαφδρωv φορτiωv που επrβOλλovταt σ' αUτl, καθιi.lg καl

σlοv πlo δυoμεvf ouvδuααμδ αuτΦv τωv φoρτiωv. ΠροφαvΦq κ6θε

καταοκευη πρθπεl vα φtρεl τα φoρτiα γlα Tα oποiα εivαl πρoορlαμtvη oτη

φ0oη η θμr oxεδlαoτεi αv πpδκειταl γlα τεxvητη, και με αoφσλεlα vα τα

μεταφθρεl oτo tδαφoq.
Στlg καταoκευt6 κτηρiωv η κτηplακΦv oτolxεiωV πoU εvδlαιptρoυv τ0υg

αρxrτθκτovεE η Φ6ρoυo'α Kαταακευη απoτελεi αvαπioπαοτο τμημα τoυ

o1εδιαoμo0 καl εivαl αυτη μθoω τηE oποΙαg πετu11αivoυμε τηv oταθερ6τητα

καl Tηv αoφfiλεια τoυ κτηρioυ f1 τωv επlμtροUζ σTolχεiωv τoU, εivαt τελtκ0

αuτη ποu καθlοτ0 δuvατfi τηv uπαρfu τoυ κτηρioυ καl Tη δrαxρovlκη τou

uπΟατααη. Tα Δομlκθ ατotxεΙα εvδE κτηρioυ δlαoφαλiζouv δτt τα uπδλotπα

oτolxεiα TOU, πoυ εivαl απαpαiτητα γlα τη λεlτoυργiα τοu θα αταθο0v ατtg

θθoεlq τoug. 0ι κoλΦvεg, τα δοκiρtα, τα πατΦματα, οl oτiγεg _ rl Φfρouoα
Kαταακεuη - κ*vει εφrκτf1 τηv Αρxlτεκτοvlκξ Λεlτouργiα,

Eivαr ααφθg πωζ ol Aρxlτθκτovεg oαv ΣxεδrαoτtE Kτηρiωv τTου εivαl πρfπεt
vα μπoρo0v vα o'uMCIβουv Tηv θvvotα τξ Φθρoυoαg Kαταακευf1g, τωv

φερlvτωv τμημ0τωv τou κτηρiου, oαv tvα o0oτημα τo οποiο πρ6πεl vα

λειτoυργεi σωστθ, vα εvτΟoο'εΤαl στο oυvoλικl αxεδιαoμ6 καl vα εivαl

κατCIλληλo ψα To ακoπ6 για ToV oπoiο πρoopiζεταl. Το ζητoιiμεvo απ6 τov

Αρ11lτfκτovα εivαl vα πετ01εl τη βθλτιoτη λ0αη κ0θε φρ* oτo oxεδlαο'μδ τηg

ΦθρoυααE Kαταακευηg, με τθτoto τρ6πo Φoτε γα αuvδυ0ζεταl η

αποτελεoματtκ6τητα, η olκovομiα καr η αιoθητrκ{ με τlq απαlτf,αεlq αvτοxf16

πoυ προκ0πτouv απi τη χρηση κiθε υλικo0.
Koφv6λλo. Eργαλεio ΨαρiματoE.
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Kθθε φυolκ6 ξ τεxvητ6 αΦμα η αvτtκεiμεvo εivαl η εμπεριtxεl μια φθρoυoα καταoκευη

a



H M6ρφωoη τoυ Φ6ρovτα 0ργαvIο'μο0 εivαl η εργααiα πou καλεiταl vα

κ0vεt o Aρxlτtκτovαq oυγ1ρ6vωζ με Tη oOvθεαη τoυ κτηpioυ. Γlα τo λδγo

αυτ6 πρθπεt vα αvαπτ0fρl με δlαρκ{ 0ακηαη, τη oταιlκη δlαΙo0ηoη ToU καl

τη δυvατ6τητ0 τoυ vα oκiφτεταr αυγxρ6vωg το πρδβλημα τηζ επiλυoηE που
i1εt, μtoα απ6 πολλiE παραμiτρουζ πoυ εΤτηρεθζoυv To αρΧlτεκTovlκδ θργo,

0μωζ πρlv απ'δλα πρiπεl vα ψωpiζεl τl txεl γΙvα oτo παρελθΟv ο"1ετtκd με

τo θθμα TοU, vα εvημερΦvεταl για τo τl γivεταl τΦρα καI vα γvωpiζει τιE

πρακτlκ69 δυvατδτητεg πoυ θxoυμε oημερα γlα V(I το κ0voυμε,

2. Η Σnμαoiα τn< ΓvΦons καl τη€ Aα[οOnoηc.

Εivαl απαραiτητo γlα τov Aρ1lτtκτovα vα αvατπιjξεl καf αρxηv τη λογtκη τou

αxεδlαoμo0 εv6ζ φoρθα χωρiξ vα μπεl oε πoλ0πλoκα θ6ματα uπoλoγlo'μο0

KαI Vα εξελiξεl τηv τε1vlκη τoυ αuτf1 με βθoη αuτ0 πou λiμε oτατtκt]

δlαiαOηoη, αλλ0 καr. με βdoη τη ψΦαη τωv παραδοαlακωv τεxvlκΦv, καl

τηv Tεχvoγvωoiα πoυ μαg πρooφtρa η o0γxφvη τεxvoλoγiα.

Η μΦοη ixεl vα κ0vεt με πρ0γματα αυτoτελ{, αvΤlκεlμεvlκθ, εvΦ η

δIαiα0ηoη με μlα διαpκξ dακηoη καl απ6κτηoη εμπεlρiαq αε αxioη με τη

oτατlκf1 λεlτoυργiα τωv αvτlκεlμθvωv - φuotκωv η τε1vητΦv - ποU μαζ
περlβαλλoυv.
Στατrκf δlαioOηoη fxoυμε 6λol οl dvθpωπor καl τηv αvαπτUσσoUμε

πεpιooOτερo ι] λlγδτερo μtoα απ6 πρακτlκθq εμπεlρiεζ πou αποκτo0με

κlvo0μεvol oτo πεμβ0MoV μαζ, Mrα καρtκλα ψωρiζουμε 6τι oτθκεταl αε
τθoαερα π6δrα καl 6ταv τηE αφαrρθoouμε Τo θvα 0α πθoεl' Yπ0ρxouv καl

καptκλεg με τρiα π6δrα καI γvωpiζoυμε Οτl δεv π6φτουv εφ' δοov τα π6δtα

ToUζ αvTlσTol;4o0v oε οploμθvεg θtαειq τηE ορlζ0vτlαq επιφ0vεlαζ τoU

καΘioματo6.

Δηλαδι1 η oτατlκη μαg δrαioθηoη oυα14ετiζεt τη μoρφη Kαl Tηv καταακευη

(υλlκ6, θtoη oτηρlγμθτωv, μθγεθoζ oτοl1εiωv καταoκευ{E, αxtoη μεταξ0
τoυE), oε θvα αδrαiρετo o0voλo Kαl μαζ επlτρtπεl vα εκτtμηοouμε Tηv

KαTασKεUαστIκη αξoπtατiα καl oτατlκη λεtτouργiα oλδκληρου τoυ τελlκο0

αvτlκεlμtvou.
loτ6E Aροxvηg. 

]
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Aυτξ εivαl καl η διαioθηoη πoυ επθτρεψε σε εμπεlρlκo0g αρxtτθκτοvεq -
αρ11lμθoτορεζ vα δημlουpγηαouv Τοv τρo0λo τηq Aγiαq Σoφiαg η του6

θαυμαατo06 ακελετo0g τωv ΓοτθlκΦv vαΦv [ ακ6μη Kαl Tlζ μovoλtθlκtE
καταoκευ6E oτηv lvδiα, τηv Αiγυπτo, τη Σαvτopivη,

Στo παμλθδv ol καγαoκεutg κoηκΦvοvTαv) , με Tηv επtβραβεuμtvη ατο

1ρ6vo μtθoδο τηg δoκrμr]ζ Kαl τoυ λlθoυq (trial and error), K0Θε

καΤασκευαστflg τoλμo0oε κ0τl περlαo6τερo απl αuτo0g Τηζ πρoηγo0μεvη6

γεvtdq, μtxρr πoυ αvτrμετΦτrtζε Tηv απoTU1iα καl τηv κατdρρευoη, ωαδτoυ

μ00εl τα 6ρια τou oτατlκo0 μovτθλου η oυoτi1ματo6 πoυ εixε υπερβεi. Δεv

εivαr τυxαio ΤToU o τoλμηρ6q τοOβλvoq θlλoE τηg Αγiα6 Σoφiαq οτηv

Kωvαταvτlvo0πoλη (537 π,X,), fvαq απ6 ToUt μεγαλ0τεpουζ Tηζ

αρxαlδτηταq, θπεαε δ0ο φopθζ μθxρl τελlκ0 vα oταθεi πολ0 καλd ωg

o{μερα. Aκδμη, τo υπερβoλlκ0 ψηλ6 κεvτρικ6 τδξo τoυ Γoτθlκο0 Kαθεδμκo0

Nαο0 oτo Beauvais,,κατθρρεuαε επioηg δ0o φopθq, πρlv ol μ0oτoρεg τou

14ou αlωvα αvτrληφθo0v Tlζ TTραγμαTικθ6 δυvατOτηTεζ Kαl τα 6μα αυτo0 τou

τ0πoυ καταoκευflg.
H αvθτπυft αυτflg τηg δlαioθηαηζ tγιvε καθαρΟ με τηv εμπεlρiα. 0 Π.

Mlxελη6 μ0λlατα γρΟφεl κ1o'ωg ε0v εixαv επlατ{μη oτατlκf1g, vα μη Tα

αποτ6λμouv> (αlοθητrκη roυ Mπετ6v-αρμi, αελ. 20),

Kατfr τοv '|9o αtΦvα ο πολλαπλαorααμig τωv θεωρητtκΦv μΦoεωv
δημlo0ργηoε TηV αv0γκη Tηζ εζεlδiκευoηg καl η επlβεβλημivη πlα
αυoτηματικη απouδη και θρευvα τωv ψΦoεωv Tηζ σTαTlκη6 iπωg και η

επlv6ηαη Kαl εφαρμoγ{ vtωv ouoτημθτωv δoμfιg απoτελo0v τo κ0ρlo

μθλημα τωv Σ1oλΦv τωv ΠoλlτIκΦv Mη1αvlκΦv. 0πωE λtεI o Ρ,L, Nervi

<<κmd rα μioα roυ περαaμtvaυ αιιilvα εληξε η πεpΙoδag τηg τεyvικηE

διαιoθηoεωg και dρμoε η περ|oδog τηζ επIσTημovικηg τqvaλoγiαφ'
0μωζ η αρχlTεKTovlκη δεv πρooαρμ6oτηκε θγκαlρα oτηv α}ιλαγη αυτι], εvΦ

δημloυργ{θηKαv οl vθor κλ0δol τωv μηχαvlκΦv πoυ η μ6ρφωo{ τoυE

βααioτηκε ατη vfα τεpoλογlκη vooτpοπiα.
|'1 αμθλεIα Τηζ αρXιTεκTovlκι]g vα παρακολoυθεi τηv εξελιh τηq τεμoλογtκη6

πpοδδoυ απ' τη μrα μεμθ και ol δuoκολiεq γlα τηv απδκτηαη τou πλfθoυq
τωv vtωv θεωρητικΦv μΦoεωv απ6 τouE αpxrτθκτοvεq απ' τηv 0Mη, 0 τφ0λoE τηE Αγiα6 Σοφiα6, πoυ μolθζεl μετ6ωρoE./

5.



δημro0pγηoαv κlvδ0voυζ γlα τηv αvαπτυξη τηζ αρXιτεKτovικξq εκεivη τηv

εποxf1. Toυg κlvδ0voug αυτo0ζ TοUζ επloημαivεt Kαl TοUζ δlατυπΦvεl

επlγραμμαTικΦ o Viοllet Le Duc 6ταv γρΟφεl oτo α0γγραμμ0 τoυ Entretiοns

sur l' Αrchiteοture: κΑy oι αρyιτtκτavεg αρvobνται τη oυvδρoμη πoυ ζητ0 να

τoUζ πpoσφtρει η επιoτημη, ο ρoλοE τouE τελε|ωoε και αρs1iζει ο ρ6λoE τωv

μηχαvικιiw'
Στη Σxολη KαλΦv TεxvΦv oτo Παρioι, o θεωρητlκδζ τηζ αρxtτεκτovlκηE

Guadοt, τoviζεl: ι<o oημεριv6E αp14ιτiκτωv εivαι, η τoυλdμoτοv πρtπει vα

ε|vαt tναg πoλ0πλευροg επιoτημων oε 6λα τα θtματα πoυ αφoρo0v τηv

καταoκευη>'

Σημερα, λolπ6v πoυ ol δIαδlκαoiε6 καταακεut]g εivαl ακ6μη π!o

πoλ0πλoκεζ καl δlαφopετtκig, καt viα υλlκft η μ6θoδol δoμ0$,

υπfrρ1ouv η οταπκ{ μαE δlαio0ηoη μπopεi vα καλλlεργηθεi μ6v0 με τη

oυvεri iοκηoη καl τη oυοτnuατlκi wΦon.

Ttλog, εivαr 1pf1oIμo vα μτToρο0με vα lεpαρχηooυμε τα o1εδlαoτtκ0 μαg
κριτQρlα κ0θε φop0 με β0αη τη oυvθετlκη μ(Ιζ (πρoσωπlκ6τητα>, πoυ 6μωq

δεv εΙvαl 0μοrpη τηg ατατlκ{E λaτoυργiαE τωv πραγμdτωv. Δεv εivαl τuxαΙo

πωζ Tlζ πto πoΜθg φoρθζ ol <ωραiεqυ μoρφθζ ταυτiζovταr Kαl με τη αωο'τf1

οτατrκη τουE λωτoυργiα,

3. Bαolκ€c'EwoIε$ τn( Σταnκhc Λπτoυογiα6 τωv KαταακευΦv

EΙvαI 1ρηαrμo vα θiξoυμε πρΦτα κfrπorεq 6wolεE ποu θα μα9 διilαouv
απλoπolημtvα τη θεωρητlκ{ βdoη γlα vα μπoρο0με vα καταλαβαivουμε τov

τp6πo με Tov oπolo αvτtδρo0v, η πρtπεr vα αvτlδρoOv o| ΚαTασκευtg καl τα

υλtκ0 oτtg δuvCIμεrg τTοU τlζ καταποvο0v.

3.1 Φoοτiα παvω ατlc καταoκεui<

'0λεζ οl καταoκεuθ6 αvαπτtαoουv εαωτερlκt6 δuvdμεlg ααv απoτiλεο'μα

τωv εξωτερlκΦv εφαρμοαμθvωv φρτiωv Kα| Tou iδlου β0ροug τoυq, Τα

φoρτiα xωpiζοvταl o'uμβατlκ0 αε μερlκtg κατηγoρiεg δπωg τtαpακ0τω:

b.

Σκiτoα φρτioυ πoυ κρtμεταl απ6 ivα oκolvi,I
τou Leonardo da Vinci. i



Mδvlμα Φoρτiα, ποu αφοpo0v τo iδιo βCIρog Tηζ καTασκεuι]g f1 εvΟE

τμηματ6q Tηζ ποU oφεiλεταt oτη μθζα Toυ, Tη φυotκf1 τoυ υπδoταoη.

Kαταπoγο0v τnv καταακευri καθ' δλn τn δrθοκεtα τnc ζψic τnc καt δεv

uεταβαλλοvταr με τo xoΟvo.

Mlvlμο φρτio γlα θvα αερoπλ0vo απoτελεi τo β0ροζ τoυ αερoπλdvoυ,

xωρiE κα0αlμα, επtβ6τεq, fl απoακευt6, γlα θvα κτηplo εivαl τo iδlο βOρoE
τηζ καταακεurjq, Tωv επrκαλ0ψεωv κCll TωV κ0θε λoγiq oταθερΦv

εγκαταατCIoεωv.

Kvητi ΦoρτΙα, πoυ οφεiλovTαl σε εξωτεμκf1επiδραoη δυvθμεωv.

Δtv εivαl u6vιuα, αλλ0 Οταv εuφαviζovταl εivαl oταθεoθ κατΟ τn γοοvtκθ

δriρκεlα επlβoλtc'
Σε tvα κτηρlo γlα παρ0δεlγμα εivαl ol αvθρωποl, τα θππλα, ot μη;4αvig
εργooταoΙoυ, κfiθε εγκατ0oταoη πou εivαl κIvητfl,

Θεpμoκpαοlακ0 Φopτiα, που oφεiλovrαl oτη μεταβoλη θεpμοκραoiαq πou
πρoκαλεi δlαoτoλf1 { αuoτoλr] τηg καταoκευηg, Η xοοvlκt1 πεοioδoζ
mrβoλric uπoοεi γα θxεl πεoloδικΦτnτα nuεοliolα. ri μr}yrαiα, ti ετΛαα. fi

ακiμη καl πεοiοδo δεκαετlΦv, αviλovα uε τnv εξεταζ6uεvn κfrθε φoρCI

καταoκευn καl τn oπoυδαllτnτd τnc,

Σε ivα αερoπλ0vo εivαl οt μεταβολig θεpμoκρααiαζ σTηv επlφ0vεt0 τou

λiγω τoυ uψoμtτpoυ f1 τη6 ταxιiτηTαg (η τα10τητα προκαλεi τρlβf1 τoυ αipα
ποu παρ0γεl θερμ6τητα). Σε θvα κτr]ρlo ol oτθγεE καl οt τοixot που βλθπoυv
τov f1λlo υπ6κεlvταl οε μεταβoλη τηg θερμοκραοiαg κατθ τη δtrpκεlα τηg

μεpαζ, ΔομlκCI οτolxεiα μπoρo0v vα txoυv δlαφoρετικη εξωτερικt] καl

εαωτεμκf1 θερμοκραoiα.

Δuvαμlκ& Φoρτiα, ποu oφεiλovταl σε μεταβαλλ6μεvεg εξωτερtκtq oυvθflκεg

πou προκαλoOv δlvηαη ξ ταλlvτωαη Tηζ KαTασκεuflE'

Eivαl μn uΟvlμα Φοοτiα, uεταβαMδuεvα oε οyθorLuε τo xοδvο,

H αvεμoπiεoη εivαl tvα τθτolo δυvαμlκl φoρτio, Σε tvα κτηρlo oυvθ(κε6

θυελλΦδoυζ αvtμoυ πρoκαλo0v ταλαvιΦoειE.

κιHHτn ΦDrrlA

.,
/ H επiδραoη καr τo εiδoE τωv φoρτiωv εξαρτ0ταl

0μεoα απ6 τo 1ρ6vo πou αυτd εξαoκo0vταl.
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0 oεloμδE εivαl θvα θλλo εiδoq δυvαμlκo0 φoρτioυ, τo oπoio επεvεργεi oε

μlα δεδoμθvη xροvlκη ατlγμη καl μετθ oταματσ, αυτ6 το αεloμlκ6 φopτio
δμωg δεv εivαι αταθερδ κατ0 τη δldρκεtα τoυ oεtαμο0'
Tο Ιδιo αuμβαivεt Kαl με Το κpοuατlκ6 φoρτio πoυ μεταφ€ρεl θvα oΦμα πoυ
oυγκροι!εταl με μlα καταoκευ(, Eπειδl1 αυτ0 τα φoρτiα δεv εivαt ο'ταθερ0
καl δεv 6xouv περloδtκδτητα εξετ0ζοvταl ααv ξε1ωρloτσ καl μ6vo η μtγloτη
τlμη πou μπoρo0v vα ixoυv μαq εvδιαφθρεl CIμεoα.

Στo αxεδtαoμδ πρiπεl πCIvτα vα λαμβdvεTαι Uπ' δψtv o δuouεvfoτεοoc
oυvδυαoμδE iλωv τωv φoρτiωv. 

'Eταt μ0vο μπopo0με vα θxoυμε αoφθλεlα

γlα 6λεE τιE περlπτΦoεlg πlθαvΦv φορτioεωv Kαl Vα μηv (ασToχησεl>,

6πω9λtμε η καταακευη.

To μ6vεθoζ τωv ooρτ1ωv πoυ λαuβdvovταl υπ' 6ψn oτov υπoλoγtoul ulαc
καταoκευιic. εivαt π0vτα αvθλoγο τnc Xρiαη( καl τnc oπouδαtδτητσc τnc.

Γlα παρCIδεlγμα, θλλα κtvητΟ φoρτiα υπολoγiζovταl σε μtα δημ6αlα

ββλoθf1κη καr 0λλα σε μια κατoIκiα. 1\λλη ταλOvτωoη επtτptTΤouμε vα txεl
θvαE πυρηvlκδg αvτlδραo'τηραE, καl 0λλη μlα πoλυκατotκiα η 6vα

βtομηxαvlκ6 κτηρto.

Σε tvα δημ6olo θργo, lπωq εivαl ivα Mθγαρο μoυolκ|g, tvα 0λuμπακ6
Στ0διo, η μlα γ6φυρα ol αvαμεvδμεvεg τlμθq εv6g οεloμlκo0 φoρτioυ
υπoλoγΙζοvταl πoλ0 μεγαλ0τεpε6 απ' 6τl oε θvα Ολλο κolvδ tργo με

μIκρ0τερη απoυδαι6τητα, 0l θερμoκρααtακθ6 μεταβoλθE επηρεOζoυv πoλ0
πιo θvτovα 6vα Στdδlο καl πρtπεl αυτi vα uπoλoγloτεi γlα vα αvτθxεl αε

μεγαλljτερo ε0ρoE μεταβoλΦv ατη δtθρκεlα τoυ 1pδvoυ. 
'Evα 

ψηλδ κτηρlo

γραφεiωv πρ6πεl vα αvτtxεt στηv αVεμοTTiεoη περloo6τερo απ6 μlα xαμηλ{
απoθηκη.

3.2. Eυoτσθεlα καl Ααrq0εlα

Mlα καταoκευη εivαt δuvατ6v λδγω τωv χαρακΤηρlστtκΦv τηg (γεωμετρiα,

μορφη, β0ρoζ, τρδπoq iδραoηq oτo 6δαφo9), κατω απ6 τηv επiδραoη εv6E

φoρτiou f1 του iδloυ βfiρouE Tηζ γα αvατραπεi. Σκiτοo φoρτioυ πoυ κρ6μεταl σTηv Οκρη ξ0λvoυ πρoβ6λou,]
τou Γαλλαiou. 
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0ταv τα ΧαραKTηρlστlκd τηq απoτρtπouv τηV αvαTpoπt] τηE τlτε λθμε 6τt

ευαταθεi. Av με τηv επiδραoη μtαζ δι)vαμηg αυτη αvατραπεi τδτε λ6με 6τl

αυτη αoταθεi, εivαl αoταθξg, 0 τρ6πo9 με Tov oπoio επtδρ0 μtα δ0vαμη αε

μlα KαTασKεuι] { tvα κτ{ρlo, μπopεi vα Τηv καταoτηοεt ευαταθf1 η ααταθf1.

Γlα παρΟδεtγμα, clv αrrρΦξouμε θvα 6ρΘlο κοuτi απδ ταtγθρα οτη οτεvf1 τoυ

πλευρσ αuτδ δεv αvατρθπεταl, Av τo oπρΦξouμε με Tηv iδtα δ0vαμη oτη

μεγ0λη τοu πλευρd αυτ6 ειjκoλα πθφτεl, Γlα vα υπ0ρ1εlευατ0θεlα, πoυ εivαt
Kαl Tο ζητο0μεvo σΤlζ KαTασKευθ6, πρ6πεl πΟvτoτε η σUvιστclμθvη τωv

δuv0μεωv πoυ εvεργοιiv oε αuτtq vα βρΙoκεταl μtoα oτη βdοη oτηρtξflg
τoυg, δπou αυτθ6 ol δυvdμεtg τελκd μεταφ6ροvταt.

3.3 H twolα τη{ looροoπiα<

Aλληλtvδετη με τtg θvvοtε6 τηg εuoτ0θεlαg καl τηg αoτ0θεlαE εivαl η θvvotα

τηE tooρροπiαg.
0ταv 6vα oιiluα εivαr εuoταθθc ποoc 6λε( τlζ δlεuθ0vαεlc καt αvεξΟοτnτα

απ6 τov τρ6πο επiδραonc lλωv τωv πlθαvΦv δυvθuεωv πoυ εvεovoUv
πθγω oε αυτl, τδτε λtuε 6τl txoυuε loooooπiα.
H looρpoπiα τωv oωμfiτωv Kαl Tωv καταoκευΦv δεv εivαI κατl αυτov6ητo
Kαl εivαl μrα πoλ0 ευρ0τερη θvvotα απΟ αuτfl τηE ευoτ0θuαg, Mlα
καταoκευfl μπoρεi vα εivαι ευoταθr'1E, αΜ0 κθτω απ6 τηv επiδραoη
oυγκεκμμθvωv δuv0μεωv vα μηv ιοopρoπεi, Aκ0μη μlα καΤασKεuη μπoρεi
vα φαivεταl αoταθflq, αλλ0 με Tηv εφαρμoγl1 απλΦv τεxvtκΦv, τελlκd vα
looρρoπεi, Στo παpOδεlγμα Tοu κoυτlo0 ποU αvαφθραμε πρlv, clv

πρooθtoouμε ατηpiξεg oτη μεγ0λη πλευρ0 του, τ0τε αυτ6 γΙvεταl εuoταθθE
καl προζ τtE δ0o δlευΘ0vοεlE καl dρα ιoopρoπεi.

3.4 Η Ao&on καl n AvτΙδρααn τωv δυvθμεωv

0ταv τo frθρolομα δλωv τωv δυv0μεωv (φoρτiωv) ποU εVεργo0v απ6
oπoιαδηπoτε κατε0θυvαη αε μiα καταoκεuη εivαt iαo με μηδiv τ6τε λθμε iτl
αuτη looρρoπεi. Γlα vα ouμβεi αuτ6 πρ6πεl εvθvτlα oτtg δυvσμεlζ πou
εφαρμOζovταl στηv καταoκευη Vα αVαπTυχθo0v ioεE δυvOμεlq με αvτiθετη

κατειiθυvο'η Φoτε πρ0γματl τo 0θρolσμα vα εivαι τελlκ6 io'o με μηδtv. Aυτ6q

Τo iδο αντlκεiμεvo μπoρεi
vα εΙvαl εuoταθtE η αoταθiE.
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'Evα κτηριo πoυ φαivεταl αoταθθg μπoρεi vα lσoρρoπηoεl με τlg κατdλληλεE τεxvικ6E.



ol δUvdμεlζ εivαl δυvσuειζ αvτiδοαonc TToυ αvτlπαρατiθεvταl oτlq δuv0uεlc
δοfionc που επtδρoOv oτηv καταο'κευr]. EvΦ α δυv0μεlq δρθoεtg εivαl oλα

τα φορτiα πou αvαφtpαμε τTρ|v, or δυv0μεrg αvτiδpαoηg εivαl εαωτερlκθE

δυvΟμεrg που αvατπ0σσowαl στηv καTασκευl1 εiτε λ6γω τoυ βlρoυg τηg,

εΙτε λ0γω Tηζ γεωμεTρiαq καr τηg μoρφι]q τηg, εiτε τθλοq, λ6γω τηg

αvτiαταοηE τoυ εδ0φouE π0vω oτo oπoio oτtκεταl.
Bαorκδ ρδλo εδιit παiζει η ικαv6τητα μlαζ Kατασκευfi6 vα απoρpoφ6

εvtργεlα, μtα θwolα πoυ θα θiξouμε παρακlτω δπoυ αvαφερδμαoτε oτηv

παραμ6pφωση Τωv καταoκευΦv.

3,5 0 p6Λoc τοu εδftooui

Γtα vα uπOρξουv lκαvθq δυvθμεr6 αvτiδραoη6 Φoτε vα ιooρροπεi μlα
καταoκευ{ εv0γτlα oτα φoρτiα πoU Tηv καταποvo0v πρfπu το fδαφoE oτo

oπoio τελlκσ 6λα τα,φopτiα μεταφtρovταt vα εΙvαl lκαvδ vα τlg παpαλθβεl

6πωEλtμε, καl vα μηv Uπoχωρεi λ6γωτη6δρ0oηgτouE.
Αv τo tδαφo6 υπoμωρηoεl τδτε λθμε 6τl t1oυμε καθΙζnon. H καθiζηoη

oυμβαivεl λΟγω τηE oυμπiεoηE τoυ εδdφoug κ0τω απδ τη θεμελiωoη.

Mε τoγ 6pο δlαφοοlκri καθiζnon πεμγρθφouμε To φαlv6μεvo 0πoυ τo

θδαφog oυμπlθζεται λιγ6τερο σε μlα περlo1f1 καI περto'oΦTερo σε μtα fiλλη,

κ0τω απ6 θvα κτ/1plo. Aυτδ oυμβαivεl εiτε δl0τl τo tδαφοq δεv i1εl τηv iδlα

φtρουoα Iκαv6τητα oε δλη τηv θκταoη τη9 θεμελiωσηξ Tοu κτηρiou, εiτε δ16τl

τα φορτiα ποu φτθvoυv σε αυτ6, απ6 τo κτι]ρlo, εivαl αvoμolδμοpφα.

0r oaoμoi δημιouργοιjv opιζ6vτlα κivηoη τoυ εδθφoυg, 'Eτα τ0 tδαφoq

μπopεi vα σUμπερlφερθεi ατrγμlαiα oαv pευoτ6, vα γivεl δηλαδη αυτ6 που

λtμε οεuατoπoiηαn τou εδθφουg κθτω απδ 6vα κτf1ρlο, με αποτθλεαμα vα

t1ουμε καθiζηαη καl το κτηρlo xΟoεl τηv loopφπiα τoυ,

Aπ6 τα παpαπCIvω καταλαβαΙvouμε πωζ δoo καλd κl αv μελετησoυμε Tη

αuμπεριφορ0 μ|αζ καταoκεuf16, εivαl εvτελΦq απαραΙτητo vα

εξαoφαλiαouμε Kαl τηv καλ{ σUμπερlφoρ0 τou εδ0φυg π0vω oτo oπoiο
ατηρiζεταl, Mε δl&φopεq τεxvrκtE μπoρo0με vα αυξηoουμε Tηv αvτοxf1 τou

εδ0φοuζ, vα κθvoυμε βελτroτoποiηοη n εξυviαvαη Οπω6 λfγεταt, με ακoπ6
π&vτα vα πετ01oυμε τηv καλ0τερη θδραoη Tηζ καΤασKευηζ μαζ,

lo.



3.θ Tα Aoulκfr oτolrεiα κω n oυμπεolφο00 τoυc.

0 ο'Xεδrααμ6E εv6q δoμlκο0 oτol1εiou βαoiζεταt oτα φoρτiα πou πρ6κεlταl
vα παραληφΘο0v, τo uλlκO ποu ΧρησlμoTTolεiταl καt Tη μoρφη και τo oxf1μα

πoυ t1ουv επlλεγεi γlα τo ατolxεiο.
Tα oτolxεiα, απΟ τα οπoiα εivαl φτlαγμtvη [ απoτελεiταl μiα καταoκευfl,

ατηv opολογiα τηg Στατrκr]g καl Tηζ otκoδομlκflg, 6xουv κOποlεE εtδlκig
ovομαoiεg lΤοU μαζ εξuπηρετεi vα Tlζ χρησlμoπolo0με. 'Eτο'l fxουμε:

ΘλlπτflραE (Γεvtκ0)
'Evα επiμηκεg oτol1εio αxεδrαoμθvο γlα vα παραλαμβ0vει φoρτiα
παρ0λληλα πρoζ Tοv CIξov0 τoυ. Tα φoρτiα προκαλoOv θλiψη,

EλκuατfrραE (Γεvlκ0)
'Evα λεττl ετriμηκεg oτοtxεio oxεδlαoμθvo γlα Vα παραλαμβ0vεt φoρτiα
παρΟλληλα προζ τov Οξovθ τoυ. Tα φoρτΙα πρoκαλo0v εφελκυoμ6.

Δοκ66
Oρtζδvτro, oυvf1θω6, γραμμtκδ ατotxεio oxεδlαoμθvο γlα vCΙ παpαλαμβθvεt

φoρτΙα κ0θετα πρoζ ToV 0ξovft τoυ.

Yπoατ0λωμα
Kατακlρυφo, ouvfiθωg, γραμμtκΟ oτol1εio η1εδlααμfvo γlα vα
παραλαμβvεl φopτiα παρfiλληλα ΤΤροζ Tοv dξov0 του'

Πλfκα
0μζ6vτIο, oυvf1θωE, ατοr1εiο με δ0ο δtαoτ0αωE μεγθλεζ (επlφvεlακ6)
α1εδrαoμfvο γlα vα παραλαμβ0vεl φopτiα κ0θετα oτηv επlφσvεld τoυ.

ΔΙoκo6
Συvr]θωg κατακ6ρυφο επlψvεlακO oτol1εio o1εδlαoμfvο γlα Vα

παραλαμβαvεl κατακ6ρuφα φoρτiα, παραλληλα oτηv επlφdvεtα τoυ.

Toi1ωμα
'Evα εiδo6 δiοκοu με ouvεxn γοquulκrltδoαoη (oτftρlξη),

Πfδlλo
Δoμlκ6 oτolxεΙo φ1εδlααμtvo γlα vα παμλαμβθvεl θλiψη, καt απoτελεi μlα
αημεlακli oτltoιξn τnc κατuoκεulic oτo tδαφoc.
tlεδlλoδoκ66
Δομrκ6 γραμμlκδ οτol1εio o'0vδεαηζ τωv niδιλωv μεταξ0 ΤοUζ TToU απoτελεi

μlα αυγεxΛ voαμμrκfi oτnolξn τnc καταoκεuιicqτo tδαιρoc

Δbκoι
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3,7 Η ouμπερlιpoρft τωγ δoμlκΦv ατolxεiωv . H tvταon

0ταv θvα δoμrκ6 oτotxεio φpτizεταl λtμε δτl βρioκεταl oε θvrαoη. Οt τ0πol

τηg 6vταoηE καl ol επlδρ0oεrE τoυE oτα δομtκCI oτolxεiα θ1oυv ωq εξf1g:

Eφελκυoμ66
Tα αημεiα του υλtκoO τεΙvουv vα απoμαKρuvθoUv μεταξ0 TοUζ Kα| τo μξκoE
τoυ οτoιxεΙου αυξ0vεl. Miα Φβδoq - ελκυoτ{pαg βρioκεταt oε κατ&αταoη

εφελκυo^μo0 και τεivει vα επtunκuvθεi (vα μακρ0vεI).
Θλiψη
Tα oημεiα τoυ υλtκο0 τεivoυv vα πληoιdαoυv μεταξ0 ToUζ με αuvtπεtα τη

μεiωoη του μηκoυE τoυ δoμrκo0 ατol1εiου, Miα ρdβδoE - θλιπτηpαq βρi-
σκεΤαloε κατdoταoη θλiψηg καl τεivεl γα επιβοαxυvθεi (vα κovτ0vεt).

A&τμηoη
Tα oημεiα τoυ υλlκo0 τεivouv vα oλloθαivουv τo tvα ωg πρoζ Tο 0λλo. 0ταv
κ6βoυμε tvα xαpti μE το ψαλiδl, τ6τε τo xαρτi παθαivεl δl0τμηoη, δt6τl τα

oημεiα τoυ δεξθ καl αρ|σTερ0 τoυ ψαλlδlo0 oλroθαivουv π0vω καl κ0τω

απΟ τo ψαλiδl, (Ψαλδloμ69)To iδro oυμβαivεl καt 6ταv κθvουμε μlα τp0πα

με μια βtργα μlα επιφlvεlα. Τα oημεiα oτηv περiμετρo Tηζ τρ0παE

oλlοθαivουγ ωζ προζ Tα αμθαωg δrπλαvCI τoUζ, (λ0τρηoη). Στηv

περiπτωoη πoυ τραβo0με δυo επφlvaεg πoυ εivαl βlδωμfvε6 μεταξ0 τoυq,

πρog αvτiθετεg κατευθιjvoεtg, τ6τε η βiδα παθαivεl δl0τμηoη επiαηg.

Στp6ψη
'Οταv 

γlα παpfiδεrγμα ατρθψουμε nE dκρεg μtαζ ρ0βδoυ με τα δυo μαt Xθρtα
πρoζ αvτiθετεg κατευθ0voεtE, τΟτε Tα εvδl0μεo'α oημεiα τεivoυv vα
oλloθf1αοuv π*λr τo θvα ωζ πρoζ τo 0λλo, T6τε txουμε το φαruδμεvo τηg

ατpθψηE, πou εΙvαl tvα εiδoE δl*τμηαηE πou τrρoκαλεiταl απ6 τη ouoτρoφ{.

Kfiμψη
'0ταv πlθoouμε μlα δoκδ απδ ξ0λo γlα παρ0δειγμα, τδτε η πθvω πλεuρ0 τηE

(απ6 εκεi πou πl6ζouμε) τεivεl vα κovτιivεt (επιβρα1υvθεi), θρα θλiβtαt. Η

κ0τω πλευp0 τη9 τεivει vα μακρι)vεl (επlμηκυvθεi), θρα εφελκ0εταl. 0λεg ot

εvδr0μεoεg ζΦγεE τou υλlκo0 ουμπερlλαμβαv6μεvηE τηq πΟvω καt τηq κθτω,

τεivoυv vα oλrαθηαouv η μΙα ωζ τTρoζ τηv 0λλη, iρα θxouμε δlΟτμηoη. To

oυvoλrκ6 αυτδ φαlvOμεvo δπου ouvδuσζεταl η θλiψη, ο εφελκuαμδg καt η

δlCIτμηoη, λiγεταl κCIμψη,
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3.8 Η ouμπεolφoο& τωv δoμlκΦv oτolxεiωv - H παοαu0οφωon

Mε β0οη τα παpαπdvω καταλαβαivoυμε πωg λ6γω τωv εvτdoεωv πoU

αvατπ0oαovταl σTα δoμlκ0 ατοl1εiα, η fworα τηq παpαμδρφωoηg εivαl

αvαπδφεuκτη. Yπδ τηv επiδραoη τωv φoρτiωv, 6λεE ol δoμlκtg καταoκευ69

παραuoοφιilvovταt,
To ζητo0μεvo εδιil εivαl vα καταλ&βouμε ToV τρδπo με Tov oπoio
παραμoρφΦvovTαl τα δoμlκi oτoι1εiα καl Vα καθoρΙoouμε τα lρtα τηq

παραμδρφωο'ηE αυτf1g.

Η παpαμ6ρq[,Jση τωv δoμlκΦv oτolxεiωv uπδ τηv επiδpαoη φ6ρτιoηE
εξαρτθταl απ6 εoωτερtκo0E καl εξωτεμκo0g παρ0γovτεq:

EοωτερlκοE παρ0γovlε6 εivαt o τ0πoq τoυ uλtκo0, το αyf μα τηg εγκ0ρolα6

δrατoμt]6, τo μηκοg καl o τtποE ατημf,r1q τωv dκρωv.

Eξωτερlκoi παρOγoντεq εivαl ο τ0πog, η θtoη καl τo μθγεθoζ Tωv φoρτiωv,

Mε τηv iδlα δ0vαμη tvα oκληρδ πλαατrκ6 παραμoρφΦvεταl λlγδτερo απ6
τηv πλαoτελivη. 0 xfiλυβαg, τo ξ0λo, τo oκυρ6δεμα fxouv δlαφρετlκfE
παραμορφΦαε16 κ0τω απ6 τηv επiδραoη τηg iδιαc δOvαμηg. Mtα ξ0λvη
τθβλα παpαμoρφΦvεταl πεμooΟτεpo αV τηv τοπoθετηooυμε oplζOvτlα απ'
δτl κ0θετα Kαl Tηv πlθαouμε, Αv φορτiooυμε μlα δoκ6 πou ατηρiζεταl oε δ0o

αημεiα κovτ0 oε θvα απ0 τα δ0ο αυτ0 oημεiα, παραμoρφωvεται δlαφρετlκd
απl Οτr αv Tη φoρτiαoυμε σΤη μtση τηq, Eπioηq η iδtα δoκ6E

παραμoρφilvεΤαl περlσαlτερo με μεγαλ0τερo φoρτio. Δαφoρετlκθ επioηE
παραμορφΦvεTαl αv τηg β0λoυμε θvα βlρo6 πσvω τηg καl δtαφoρετlκ0 αv
τη Θερμftvουμε πολ0.

'Evα δoμlκδ ατoιxεio f1 μlα καταoκευ{ ποu απoτελεiται απδ πολλ0 δoμικΟ

oτolxεiα, θτol παρoυoldζεl μrα τlμη παpαμ6ρφωoηζ τToU περlγρ0φταl με

τηv twοtα τoυ β{λoυg κfrμψηs, 6πω6 λtγεταl. To βθλog κ0μψηE εΙvαt η

μετατδπroη εv06 oημεioυ τηE δομrκ{6 καταoκευr]q απΦ τη θθoη loορρoπiαE,
λδγω φ6ρτloηζ, Kαl μετρltταl oε xtλtooτ0 η εκατooτθ.

To ζητο0μεvo εδιb εivαt γlα τηv καταακευη δτl αφo0 παρoυollαεt τη

μtγιoτη επlτρεπτη παραμΟpφωση Tηζ Φοτε vα μηv καTαρρθει, πρiπεl vα

επαvθp1εται oτηv κατloTαση lσoρροπiαg αφ0 εκτελθαεt ταλdvτωοn γ0ρω

_l_l
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ΠαραμoρφιiυειEλ6γω σTρεψηζ καl κrμψηE 
I

ι3.

*"'ie" Φl\ ψ-
ξ* --:-



απο To σημεio lσoρρoπiαζ, Tο πδoo μεγ0λo βfλoE κ0μψη6 θα t1oυμε σε μlα
καταoκευξ, εξαρτ0ταl απδ τη Xρηση Tηζ Kαl τηv επtθυμητη κlvnτ6τnτα πoυ
αυτη θtλoυμε vα θxεl και κατd αυvfτrεlα απ6 τo αiαθnμα ααφCIλεtαc πoυ
θθλoυμε vα μαζ δivεl. Mπoρεi γlα παp0δειγμα tvα μεταMtκ6 πατdρl εv6g

κ6vτρoυ δrαoκtδαoηg vα ταλαvτΦvεταl τloo κατ0 τη δtOρκεlα εvOq π0pτι,
ιiloτε παρ' Ολo πoU δεv καταρρθεl, vα προκαλεi μεγdλο αΙoθημα
αvαoφlλειαq. Aκ6μη μtα εξθδρα εvδq οταδiου πρtπεl Vα μηι, δivεl τo
αiαθημα τηg επtκεiμεvηq κατdpρεUσηζ, κατd τη δl0ρκεlα τωv oμαδtκΦv
παvηγUρlσμιj:v. Mtα κρεμαατη γtφuρα θα πρtπεl με Tοv αfρα vα κlvεiταl

τ6oο Φoτε vα μηv δivει αiαθημα αvααφ0λεlαζ σToUζ δlαβ0τεg τηg.

Mtα fiλλη παρθμετρoE πoυ πρtπεl vα λαμβOvεταl uπ' δψlv oτη δlαμ6ρφωοη
τηg επrθυμητ{E παραμ6ρφωσηξ εivαl η δlαφoρετlκη σUμπερ|φoρσ τωv

διαφ6ρωv υλlκΦv πoυ oυvδθοvταt σε μlα καταoκευη. Γlα παρdδεlγμα, σε
θvα κτηριo με φθρqvτα oργαvlαμδ απδ oπλloμfvo oκυρ6δεμα, τo πlo
παραμoρφΦolμo υλlκ6 εivαl τo oπλtο'μfvο oκυρδδεμα. Επεlδη τα υπδλolπα
υλrκ0 πληρωoηζ (τo0βλα, πλακiδtα, oρ0oμαρμαρΦoεlg, κλπ'), δεv θxouv τηv

iδIα παραμδρφωση, δεv μπoρo0γ vα ακoλoυθf1οouv τηv παραμlρφωση Toυ

oπλloμfvoυ oκυρoδθματoE Kαl μπορoOv Vα καταoτραφο0v (θpαιjoη,

ρηγμστωοη, απoκ6λληoη). Γlα το λ6γο αuτδ θα πρ6πεl vα υπoλογiζεΤαl η
παραμδρφωαη καl σε oxθοη με Tα oυvδε6μεvα υλlκΟ, Φατε vα
προoτατε0οvταl σε μrα εvδεx6μεvη κivηαη τou κτηpioυ λ6γω φiρτloηq. Aυτ6

γlα παρdδεIγμα, επθβMε τηv καταακευf1 τωv ορθoμαρμαρΦo'εωv oτlE

lψaE o0γ1ροvωv κτηpiωv, με Tη μtθoδο τηg αv0ρτηαηE καl δ1l με oυvδετικη
Tσl μεvTοκοviα, 0πωg oυvηθ lζ6ταv oε παλ6τερε9 καταoκευθE.

Tθλog μεγ0λo ρ6λo oτo θtμα τηq παραμ0pφωoηE παiζεl η δυvατ6τητα τηE

καταoκευηq vα απooοoιonoεt εvθοvεtα" Aυτ6 θxεl vα κdvεl Kαl με Tη

δυvατδτητα vα παραμopφιitvovταl κuρiωE δεuτερεOovτα oτolxεiα Tηζ

καταoκευηg, πρoκεlμtvoυ vα πρoφυλα$ο0v απ6 Tlζ μΟvlμεE
παραμoρφΦoεlE Tα κ0ρlα φθροvτα δομtκCI οτoιxεiα. 0πωg σε 6vα

αυτoκivητo καταoκευθζovται επlλεγμθvε6 <ζΦvεE παραμ6ρφωoηφ, 0πωE
λθγovταl, γlα vα απορροφoOv τηv εvtργεια Τηζ φ6ρτloηE Φοτε vα μηv

μεταδoθεi ατηv καμπivα τωv επtβατΦv, fται καl σε tvα κτηρlo o o1εδlαoμ69

Τo βθλoE Kαμψηζ εivαl μiγloτo τη o'πγμη πoU To υπoδεκ0μετρo\

εΙvαlfτolμo vα crπσoεl, \
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Tηζ φερoUσαζ καTασκεUηq τoυ μπoρεi vα t1εl λ0βεt υπ' δψη τou τηv

παρ0μετρο αυτη, Γlα παpθδαγμα σε μtα καταακευl1 με πoλλθ λεπτθ καl

ελαφμθ oτolxεiα, 6πω9 εivαl tvα κλουβΙ η εvfργεtα απ6 μtα φ6pτtαη,

μoιρ0ζεταr oε δλα αυτ0 τα μlκρ0 ο'τolxεiα καl δεv τα παραμoρφΦvει τδαo,

0αo αε θγα κτl1ρtο με λiγα μεγθλα καt βαμ0 δoμtκθ oτοl;4εiα, πoυ

μεταφtpoυv μεγαλ0τεpε9 δυv0μεtg. Aπ6 αuτ0 καταλαβαivouμε iτl γlα vα
απoρρoφ{οoυμε εvtργεlα δεv xρεlαζ6μαατε μεγ0λη μ0ζα, αλλ0 μa\ετημtvη
καl <fξuπvη> δι0ταξη και επιλoγη δομtκΦv oτolxεiωv,

3.9 Η oυuπεo:φoρft τωv AoμlκΦv YλlκΦv

'0λα τα δoμlκθ uλlκ0 θxουv αvτoxi1 (Avτoxt] τωv YλtκΦv).

Avτo1f εivαl τo μtτρo τηE δ0vαμη6 τToυ απαlTεiταl γlα τη θρα0αη τoυ

υλtκoO. 'Evα υλlκδ μπορεi vα θxει μεγθλη t1 μικpη αvτoxη vα εivαt δηλ.

lηtrυρ6 η αoθεvfg.

Avdλoγα με Tη σUμπερlφoρ& τoυg κdτω απδ τηv επiδμoη φορτioυ τα υλlκ0

δlακpivovταt αε αlo6τρ0πα καl oμoloγεvt!> καl oε καuo6τp0πα καt

αvομoloγεvη>.
Tα lo6τρoπα καl oμoloγειlη θχoυv τηv iδlα λεlτouργiα oε 6λε6 τlE

δrευθ0vαεlE, τ6σ0 οε ελκυαμΦ, 6σo καl oε θλiψη, Ttτolα εivαl τα μθταλλα

ftσλuβαg, αλoυμivto, τtτdvlo κλπ.)
Tα αuo6τρoπα καl αvoμoloγεvfl txoυv δtαφoρετlκη λaτoυpγiα αnq
δι0φoρεg διευθOvαεlg καr επioηE δrαφoρετlκη σUμπεριφoρ0 oε θλΙψη καl

ελκυoμδ. Γlα παρ0δεlγμα To ξ0λo θχει δlαφoρετtκθE τlμtg αvτοxη6 καl

δυoκαμψiαg oε θλiψη καl ελκυαμδ, EπΙαηE δlαφoρετtκθE τlμtg ψα φoρτio
παρfiλληλα καl κ0θετα 1Tροζ Tlζ ivεg του. To oκuρlδεμα εivαl πoλ0 καλ0 oτη
θλiψη, πoλ0 αδ0vαμο δμωζ oτov ελκυαμ6. Mε τηv πρooθηκη oπλlαμo0

ft0λυβα) δivoυμε τη δuvατOτητα εφελκuoμοι) ατο oπλloμivo oκυρ6δεμα.
Ακδμη τα υλlκα δtακρivovταl αvOλoγα με Tηv πρotλευof ToUζ σε φυακ0
( π.1. ξ0λo, μορμαρo, πfτρα), τε1vητft (π.x. 1iλυβα6, τo0βλο, τζ0μt) καt

α0γθετα (π.x. οπλlαμtvο ακυρ6δεμα, εtδtκCI πλαoτlκCI με ivεq γuαλto0,
πλακiδu γραvlτ6μαζαE), ατα oποiα με τεxvητ6 τρ6πo αυvτiθεvται φυolκηE
πρotλευoηq uλlκΟ,

Kτflpro αoιPαλ1αrrκηg εταιρiα6 John Hancoοk, στo Σlκσγo 
/
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Tθλοζ αvσλoγα με τη δυvατ0τητ0 τoυE vα TrαραμορφωOo0v δtακρivovται oε

ψαΘυρΦ (π.x. ξ0λo, πtτρα, 0οπλo oκυρ6δεμα, μαρμαρ0), που θxοuv

ελ&xloτεE δυvατδτητεg παραμ6ρφωoηE, καl σε 6λκμα (π'x. xlλυβαg,
οπλoμθvο oκuρΟδεμα, πλαoτlκθg ivεζ) με πoλ0 μεγαλ0τερo ε0pοg

δυvατoτητωv παpα μ6ρφωσηζ.

0ταv ατα uλrκΟ δΦooυμε o1f1μα και μoρφf1, τ6τε θ1ouμε τα δομlκd oτol1εiα.

Tα γεωμετρtκθ xαρακτηρloτlκ0 τωv δoμrκΦv oτol1εiωv πρooδlopiζoυv αυτl
πou ovoμσζoυμε Δυoκαμψ[α τωv δoμικΦv oτotxεiωv, Η δυoκαμψiα εvδE

δoμrκοιi ατolxεiou εΙvαl τo μtτρo πoυ δεiμεr τη δuvατ6τητα παραμδρφωσηζ
πoυ αυτδ τo oτolxεiο μπoρεivα θxεl μt1ρl vα <αατoxdoεl>,

Λ6γω τoυ υλικo0 καl Tωv γεωμετρlκΦv XαρακTηρlστικΦv τoug τα δoμlκ0
oτolxεiα θ1oυv δtαφoρετlκθ ΧαρακTηplστtκ0 δυoκαμψiαq, Mπορo0v δηλαδη

vα εiγαt δ0oκαuπτα, ε0καuπτα, uε παοαμlρφωon δlστααη ri ελατnρioυ n

xαλαρd.
Στov καθαρδ ελκυoμ0 τo o1ημα δεv θxεt oημααiα, αMθ αε 6λε9 n6 0λλεg

μoρφεζ φδρnoηζ (θλiψη, δtΦτμηoη, Kαμψη), τo oxf1μα τηg εγκθρolαE
δrατoμηE επηρεdζεl τη μηxαvrκf1 σUμπερΙφορ0. Mπoρεi δηλαδft καl μ6vo η

αλλαγr] τoυ oxηματoq εvlq δoμtκo0 ατotxεioυ για Tηv αvτlμετΦπloη μlαζ
φδρπαηg vα τo κ0vεl πrο δ0oκαμπτo, παp'6λο πoU τo υλlκδ TοU TTαραμtvεl

iδlo καl txεl τηv iδlα αvτoxf1, Για παρdδεlγμα, μlα δoκ6E με δlατoμη

oρθoγωvlκt] κατακ6ρυφα μεγαλtτερηζ δl0oταoηE εivαl πlο δ0οκαμπτη απ6
τηv iδlα τoπoΘετημtvη oρlζδvπα καl επiαηq εivαι πIo δ0oκαμπτη απ6 μlα
δοκΟ πou θxεl κυκλlκη δlατoμfi ionc επtφdvεlαE,

Η Δuoκαμψiα καl η Avτο1η δεv θxouv oυγ14ρivωg μεγ0λη η μtκρi τlμξ. Γtα

παρlδεlγμα μlα xαλ0βδlvη δrατoμfl εivαl δ0oκαμπTη Kαl lo14υρf1, tvαq
υαλoπivακα6 εivαl διioκαμπτο6 καl αoθεvη6, τo oxοlvi εΙvαl ε0καμπTo καl

toxυp6, εvΦ τo λΟαπxo εivαι ε0καμπτο καl αoθεvtE,



4. Παρατnoηοεtc γlα τη M6ρφωon τou Φiοovτα Oργαvloμo0

Γtα vα μπopiοoυμε vα κατεuθυvθo0με ευκoλΟτερα πρoζ τov πρΦτo

oxεδlααμ6 (τη αμ6pφωoη>, 0πωq λtγεταt) τoυ Φtρovrα 0ργαvtαμο0 εivαt

xρηαlμο vα κθvοuμε παpατηρηoεlξ πoυ μαζ βoηθoOv σTηv καταv6ηoη τωv

καταoκεuΦv.
H παρατf1ρηoη, μαζi με τηV απoτ0πωαη καl τo ακiτoo απoτελοljv 6πλα γlα
τοv Aρ11tτθκTovα πoU θtλεr vα αποκωδlκoπolηο'εl τα δ0oκoλα πρoβληματα

1Tou παρouσlCIζovταt, 6ταv αφo0 τελεtΦoεt τη καOvθεoη> τοu, θα πρθπει vα

τηv καταoτηαεl oτατlκ0 επαρκη,
ΔυoτυxΦq αuτη η εργαoiα αφf1vεται πσπα γlα To τfλog, καl θτol πoλλθg

φoρtζ η εφαρμoγf1 τηE oωατηE ατατtκξE λεlτοuργlα6 επφθpεl τηv α}ιλoiωαη

τηq αρxlκηg lδ6α9, με τiτolo τp6πo μ0λtoτα, ωoτε vα μηv εivαl ε0κoλα

αvαατρθψlμη,
Eφ' δoov o Αρ1rτθκτovαg απoκτf1σεl Tηv ατατlκη αvτiληψη, δλωv τωv

τμημθτωv Τηt καTασκευηg του, εivαt ευκoλlτεpo vα τα αυvθtoεt αε θvα

εvlαio oOvoλo.
Αv απδ τηv πρΦτη oτιγμfl τηg εργαο'iαg τoυ, πpoβληματloτεi γlα Tη μopφη,
το εiδog, τη δr0ταξη Kαι Tη oOvθεoη τωv δoμlκΦv oτolxεiωv τoυ Φθρovτα
Oργαvroμo0 τηq o0vθεoξg τou, καt θθoεl μlα oεlρσ παραμtτρoυξ πoU

επηρε0ζoυv το oxεδlαoμ6, ακoλoυθΦvrαg λoγlκCI βf1ματα oτηv πoρεiα, δεv

θα βρεθεi προ εκπληξεωv, Φταv θα κληθεi vα εVσωμαTΦoεl oτo tργo του τηv

καλι] oτατlκη λεlτoυργiα. Στηv προξη, θα oxεδI0oεl 6vα καλ0τεpo κτηρlo,

απδ πoλλθE απ6ψεlE, 6πoυ η tκφραoη τηq oτατlκ{q λεtτouργiαg θα θ1εt

θtoη οτη ouvoλlκη αloθητrκη πou προτεivεt.
'Eτα 

η Xρηolμoπoiηση τωV ψΦoεωv πoυ t1εl αποκτηoεl γlα To o0voλo τωv

αρ1lτεκτοvlκΦv θεμ0τωv πoυ Tov απαo1oλο0v θα εivαt πlo απρ6oκoπτη,
αφo0 θα θ;4εl απαλλαxθεi απδ τo θtμα τηg ευoτdθεlαζ ToU κτηρioυ ToU, καl

θα μπopεi vα πpo1ωρξαεt ατηv περαlτtρω επεξεpγαoiα τηq oOvθεoηζ καl

τωv λεπτoμερεlΦv τηg.

Xρεr0ζεταl λοlπ6v θvαζ αpιθμ6E <αvτlλξψεωvl} πoU πptπει vα txεl o

Apxrτiκτοvαg Φατε vα μπoρεi vα μoρφιi:αεt αρ1qlκ0 Kαl vα oxεδtθαεl τελlκ0

tvα Φfροvτα Οργαvloμδ, Mε απλl τρδπο μπoρo0με vα πεμγpΟψoυμε Tlζ

παρακΟτω:

tl,



4.1 Η Avτ[λnψn τng ΣτατIκn{ Λεlτouoγiαc τωv ΔoμlκΦv Στolrεiωv

'Εvα μtλoE μlαζ KατασKευf1q φθρovτoζ oργαvlσμoιi 6Χεl oπωoδηπoτε τov

αυγκεκρlμθvo πρooρlσμi, vα μεταφθρεr απδ θvα δεδομθvo οημεi0 oε κ0ποlο

0λλo oημεio μiαv oplο'μtvη δ0vαμη, η 6vα ζειiγoE δυv6μεωv, μlα ρoπf.
Aπαtτεiταt vα txεl αv0λογα με Tηv αvτoxη τoU καl μiαv ελσxtoτη διατoμf1 γlα
v' αvτfξεr σTηv τ6oη TToU θα αvατπυβεi. Γl' αuτ6 δlκαtoλoγημtvα

Xρησlμοπoloιiμε τιg εκφρdo'εlq γα To μθλo6 αυτ6, εργ0ζεταt oτατικ0 κατd

oμoμθvo τpδπo, μεταιρtρεl φορτiα, η καταπovεiταl απδ Tη (μεTαφορd δυvd-

μεωW,
Av oυμπrθooυμε 6vα κ0λvδρo απl ελαoτlκδ υλtκ6 Φαπoυ vα αρ1iαεl vα

παpαμoρφΦvεταl, θα παρατηρηoοUμε πωζ ol γεvθτεlρθg τoυ γivovιαl
καμπι)λεq κuρτθg, εvΦ αV o iδlog εφελκυoτεi ol γεvθτειρθq ToU θα

καμπυλωθoOv αvτioτρoψ, K0θετα πρoζ Τιζ κUρtεg τρο1ltg θλlπτtκΦv

τ0σεωv, πou εivαl ευθεiε6 παρθMηλεg πρoζ τοv 0ξοvα τoυ κuλivδρoυ,

δημroυργotvταt τ6oεtg εφελκυoμο0, ποu τεivουv v' αuξηoουv τη δlfiμετρo.

Στιg θδρεg, καθΦζ πtiζovταl, αvαπτ0ooεταl Tρ|βη, πoU εμπoδΙζεl Tη

δlαoτoλη Kαl για το λ6γo αυτδ ol γεvθτaρεq καμπυλΦvovταl. Avτioτpoφα,

ατηv περiπTωση τoυ εψλκυoμo0, ol θλIπτlκtg τθoεlg πoυ αvατπOσσovταl

κ0θετα πρoζ Tlζ κOplεq τρo1l6q τ0αεωv εφελκυαμo0 δημtoυργoOv τη

λtπτuvoη τηg δlατoμηg, το καμπ0λωμα δηλαδη π0λt τωv γεvετεlρΦv αMd με
σXημα αvτioτροφo απl αuτ6 Tηζ προηγoOμεvηg περiπτωoηq, Αυτδ

ouμβαivεl λ6γω <πλαoτικηg παpαμ6ρφωoηρ oτα o'ημεiα 0πoυ δεv υπ0pxεl

αρκετη αvτoxf1,
'E1οvταg παiξεl με πλαoτελivη η πηλδ, εiτε t1ovταg ζυμΦαει ζuμ0μ, t1oυμε

μoρφΦoεl τηv αvτiληψη τηE μεταβoλξ6 τoυ o1ηματog τωv oωμ0τωv πoU

θλiβovταl η εφελκ0ovrαl.
To oxflμα τoυ κoρμo0 η τωv κλαδtιilv τωv δ6vτρωv μαE txουv πεioεl TTωζ To

σXημα εvδζ προβ6λου εivαl oωoτδ Οταv εivαl xovτρ6 oτo αημεio 6πou

oτηρiζεταr καl λεπταivεl πρoζ τηv θκρη τou, To αvτiατροφo μαvτε0ouμε πωg

εivαι παρ0λoγο ωζ σXημα εvΟg φορθα,
CIπωg παρατηρεi o $alvadοri, ioωg απ' τηv επo1fl ποu ζo0oαμε ο'ε oπηλtq
θ1ουμε εξolκεlωθεi με μoρφig καμπ0λωv επlφαvεlΦv απΟ υλlκδ πoυ

εργ0ζεταl oε θλiψη καl μordζoυv με τo oΧημα του τρo0λου'

H παραμ6ρφωση εv6E κυλivδρou σTη Θλiψη καιTov εφελκυoμ0.l

/

Σωoτ66 καr λdθog πρ6βoλo6.
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0l εlκlvεg αψlδωτΦv καταoκευΦv πoU TIζ txouμε καλθ εμπεδΦoεl γlατi τlg

θ1ουμε δεl εμεi6 καr ol πρδγovoi μαζ απδ παvθpxαtεg επo1θg, δεv

δημlουργoOv απoρiεg γlα Tηv lαoρρoπiα τoυq { ψα To πωE μεταφθρouv Tα

φορτiα Toυζ σTιζ β0oεlE τoυE.
'Εvα ξιiλvo δoκ&μ με oρθογωvlκf1 δlατoμf txoυμε παρατηρηαεl πωζ

μπορεi vα λuγΙαεl lταv τoποθετηθεΙ με τη μεγ0λη δ16ατααη τηq δtατομηE

ορtζlvτrα, εvΦ δρΘlο το iδlo δoκ0μ μtvεt 0καμπτo καl μπoρεi vα oηκΦαεt
καr μεγαλ0τεpο φρτiο, Mε αuτηv τηv παρατf1ρηoη ξθρουμε δlαlοθητlκ0 πωE

η δοκlg με δpθlα δlατoμf1εργ0ζεταl απoτελεoματtκσ οε κ0μψη, 'Evα καδρlvl
πλαγιαoμivο σε μlα καταoκευf1 δεv εivαl δoκ06, xpηolμε0εl oα οτρωτηραE.

Mε κΟπotα αvfiλογη δrαlαθητlκi1 γvΦση μαvτε0ouμε, δταv θvα υποoτ0λωμα
θxεl μiα τετραγωvrκη η κuκλικη δlατoμη, iτl δθ1εταl κατακδρuφ φoρτiα που
τα μεταβlβαζει αξovlκd ατη βθoη τou.'0ταv τo υπooτ0λωμα 61εl μακpδoτεvη
δrατoμf1 μαvτε0ouμε πωg αποτελεi τμημα εv6E πλαlαiou, δτt αυvεργθζεταl με
τη δοκl TToU ακouμπdεl επ&vω τοu.

Avτiοτorxα μlα μεταλλtκ{ ο'τρογγυλη δlατoμη ΤToU θθλοuμε vα

xρηαrμoποlξσοUμε ααv δoκ6 δεv ixεl τδαο lκαvοπolητlκfl αvτoxξ δoη fxεl η

ΙgΙlεπlφdvεrαg oρθoγωvr κη δrατομη,

Aκ6μα, fvα τμt|μα κυλvδρlκt]6 επlφ0vεlαE πoυ oτηpiζεταt κατ0 μ{κoE δ0o

γεvετεrρΦv του, xωρiE vα ixouμε πoλλθg oτατtκθq γvιiloεlE, votΦθouμε πωg

μεταφθρεr oρrζδvτtεg ωθηoεlg ατα oημεiα πou ατηρiζεταt π0vω σToUζ

τοixουq. Tο θεωρo0με κuλvδplκΟ θδλo.
'Εvα αvΟλoγo o'Xημα λiγo πro κυρτl που oτηρiζεταt oε τθooεpα oημεiα τo

φαvταζδμαπε πολ0 λεπτ6τερo καt 0καμπτo 6πωE τo τo6φλι τoυ αυγo0, εivαt

tvα κθλυφog, Αv τo iδlo σXημα To αvτloτρfψοuμε μαq θυμiζεt fvα
κρεμαoμθvo ατl' τtg τioαερΙg τou γωviεg παvi η δipυ tvα υλκ6 ε0καμπTo κl

ελαoτικl πoU Tο τεvτΦvoυμε γ|α vα αποκτfioεl πlο oταθερΟ σχημα, μlα μεμ-

βρ0vη.
0 αυo1ετroμοζ Tηζ γεωμετpiαE Tηζ μορφηζ εv6E δoμlκο0 ατotxεΙoυ με τη

oτατlκfl ToU λεlτoυργiα δπωq καταλαβαivouμε απδ Tα πρoηγο0μεvα
παραδεiγματα, εivαt θμεoοζ, Αυτ6 μαE βoηθdεl vα αvτtλαμβαvδμαoτε πlo
ε0κολα τη αταtlκf1 λειτoυργiα
Απδ τα πρoηγoOμεvα αυμπεραivouμε πωζ oπolοoδ{ποTε TrαραTηpητf1g τoυ

αρχlτεκTοvlKo0 tργοu, χωρiζ vα txεl πoτf τoυ δlδαμεi κ0τl α1ετtκ6 με τη

Mε τηv καμπ0λωoη αuξσvεται η αvτoχη.

Kυλιvδρικ6E Θ6λoE, κθλuφog, μεμβραvη. 1
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σTαTIKη, KUρiωζ xCIρη oτη ατατικt] δlαioθηoη πoυ δlαθθτει, αuq1ετiζεt τα

oxηματα τηq δoμf6 Tou αpχlTεKTovlκo0 tργου πou βλtπεl με εtκΟvεq,

καταoτ*αεtg, βlΦματα καl αποφαivεTαlπωζ κ0τl οτiκεταl, φtρεl ι] φiρεταl,
oπpΦpεl [ πriζεταl, τεvτΦγεταl, μεταφ6ρεl βθpog, κλπ,

H απλf1 δlαiο0ηοη Ομωg oυxvO δεv εivαt αρκετη γlα Vα δlαπloτΦooυμε
πλf1ρωE τη λεlτουργiα τωv δoμlκΦv ατotxεiωv εv6g φθρovτα oργαvloμoO,
Σε θvα αρ1αio ελληvlκδ vα6 γlα παρ0δεlγμα, αρxlκθ καταλαβαivοuμε 6τι τα

6ρθIα oτolxεΙα τou εivαι τα εvεpγητlκd τα φ6ρovτα που δρουv, εvΦ τα
oμζδvτlα εivαr αυτ0 πoυ φ*ροvταl, τα παθητικ0, τα αδραvt]. Γεγοviq εivαι

βfβαlα δτr τα δοκdμα φθρovταl απ6 τlg κoλιilvε6, Δεv εivαl Φμωξ καθ6λou

αδpαvf1. Aπδ 0ποψη oτατlκt]g λεlτουpγiαg εivαt κt αuτθ φ6ροvτα oτot1εiα.

Φθρoυv φρτiο, 6xι μ6vo το δικ6 τoυE, αλλfi KαΙ τo απ6 πθvω βdpoE τηE

ζωoφiρου η τoυ αετΦματog.

Tα πρ0γματα γivovταt πlo πoλ0πλοκα 6ταv πρtπεt vα αvτlληφθo0με τov

τp6πo τηg λεlτoυργΙαg τωv πo o0γxpοvωv δoμlκΦv ouατημlτωv πoU

βαoiζovταl oε πρωτδτuπεg μεθ6δoυ9, Γlα παρθδaγμα αημεpα txoυv
TTραγμαTοπolηθεi oτεγ0oειE κυκλtκΦv xΦρωv με καμπ0λεE επφ0vaεq με

μoρφη αvαποδoγυρtαμivou τρoιiλou απ6 oπλloμθvo oκυρδδεμα," Στηv

πεpiπτωoη αuτξ δεv μπoρo0με 0μεoα vα αvτlληφθo0με πω6 λεlτoυργεi

ατατlκ0 αυτη η μoρφη αιiγαoηg. Αuτδ γivεταt δ16τl τα κ0ρtα κφθρovταl

ατotxεiα κριiβovταl. Πρ6καται γrα μεταλλrκθ καλΦδtα f1πλtγματα καλωδiωv
πoυ txουv εvαωματωθεi oτo κθλυφoq απΦ μπετ0v. Tα καλΦδlα αuτCI 61l

μ6vo φtρouv τo β0ρo6 τηg ατθγηg, α}ιλ0 εivαι Kαl (TΤρoεvTεταμfvα>, θxουv

φoρτloτεΙ με τθτolo τρδπo δηλαδη Φoτε vα μεταφtρoυv μlα δ0vαμη oτo

μπετ6v απ6 κ0τω TTροζ Tα πdvω, Av θλεlπε τo μπετovtvto τμημα τηg ατtγηq
δεv θα εi1αμε καμlθ απoρΙα γlα τo πΦg ατηρiζεταI τo οtjoτημα, δlδτl θα

βλθπαμε 6vα o0oτημα ε0καμτπωv καλωδiωv TToU σXηματiζεl μtα voητf1

καμπιiλη επlφOvεια, 6πωq εivαι tvα δixτυ η tvαE lατog αρθxvηζ πoU

κρiμεταl, To μπετ6v προoτiθεταl γlcl vα εvιoxυθεi η δυoκαμψiα τηE

καταο'κευr]g. Vα μηv μετακlvoUvταl δηλαδη τα καλΦδlα μεταξu τοug.

To oπλtoμtvo oκuρ6δεμα δηλαδη βλ€πουμε πωg εργf,ζεταt fiMoτε οε θλiψη,

0λλoτε αε κ0μψη κl &Mοτε π0λt oε εφελκυομl. Στηv πρΦτη περiπτωαη
εpγσζεταr κυρiωg τo oκuρ6δεμα Kαl δ1r o oπλtoμδg, εvΦ ατηv τελευταiα

πεpiπτωoη (δπωE ατo παρOδεlγμd μαE) τo oκuρ0δεμα απλΦg περtβCIλλεl τα

1. στ6κεταl, 2. looρρoπεi, 3. κ0μπτεταl, 
1

4. λuγiζεl, 5. π16ζεταl, 6. oτρtφεταl, i

7. κρατdεl, 8. πατ0εl. i

,+.

I

i 0 αv0πoδoE τρo0λoE fχει αφαvi πρoεvτεταμivα

l KαλΦδIα γlα vα μπoρεivα καταoκευαατεi,
H περiμετρog θλiβεταl, τo κivτρo εφελκ0εταl.

Τo αvτiOετo oυμβαivεl σTοv καvovlκ6 τρo0λo.

I
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σδερtvlα σTοlχεiα TroU εφελκ0οvTα| γ|α vα Tα TTρoσταΤtψεl 11 γlα vα τα
καταoτηoεl δ0ακαμπτα, Στηv περiπτωoη αυτl] η λiθtvη 6ψη τou oτolxεiou

πou κρ0βεl τo αiδερo δεv oυoxετiζεταt με ψωoτ6E απδ τηv εμπεtρiα εικ6vεg

ατolxεiωv πou χρησlμεOouv για αvθρτηαη, η λεlτoυργo0v ωg ελκυoτηρεg,

Kα| μαζ γεμiζεr με απoρiα. Tθτoloι ελκuατf1ρεE, πoυ περtβ0Movταl απ6

μπετΟv, χρησlμοποlοOvταl oυμ0TαTα σε γiφupεg αλλσ καt αε κτiρtα.

{.2 H Avτiλnψη τηc Kλiμακα$

To παpαπσvω παρdδεlγμα, μαq βσζεl αε ακθψεrE γα Tο κατα π6oo

μπopo0με vα στηρ|XTο0με μδvo ατηv τεxvoλoγtκf1 γvιiloη f μ6vο oτη ατατlκη

μαζ δlαiαθηoη, οταv θtλoυμε vα <μoρφΦooυμε> tvα φoρfα,
0 αυvδετIκlg κρiκog μεταξ0 αυτωv τωv δ0o εivαl μια θλλoυ εiδoυg

δrαioθηoη η καλ0τερα αvτiληψη, η αvτiληψη τηE κλiμακα5 TωV

καταακεuΦv 6πωq λ6γεταl. Avτlλαμβαvδμαατε γlα παρ0δεlγμα πωζ με μlα
ααviδα μπopo0με vα φπCIξoυμε μια γθφυpα μflκouζ μloo0 η εv6ζ μtτρoυ
Φoτε vα περθoεt tvαg dvθpωπoζ Kαl αυτr] vα αvτiξρι το β0ρoE τou, Αv
πpoαπαθηoouμε vα γεφυριilαouμε με Tηv iδlα ααviδα θvα 0volγμα δθκα

μiτρωv, αυτη εiτε θα απθαεl, εitε θα tooρρorrξαεl σε μlα μoρφη καμπ0ληg

λωρiδα6 πoυ αvαρτ0ταt απ6 τα ατηpiγματd τη6, αviκαvη vα αηκΦοεl το

β0pοE τou αvθρΦπou, ouσΙασ1lκ0 0xρηoτη σTηV KαTασκευr]. ΠρoφαvιilE

χρεlαζlμαoτε θvα φoρθα tκαvδ vα γεφuριiloεl τα δtκα μθτρα, πto lοxuρΦ καl

πlo πoλ0πλoκo.
Αv τΦρα αυτ0v το φορεα TToU εivαt επαρκηE γlα Tα δ6κα μiτρα
πρoαπαθl1oouμε vα Tov Χρησlμoπolι]ooυμε oτo θvolγμα τoυ εv6g μtτροu
καταvτσεt olκovoμlκ0 καt αloθητlκ0 υπερβολIκδE. Kατfi oυvtπεlα κθθε

φορiαζ αvfiλογα με τo υλlκ6 Tου Kαl Tη μoρφη τoυ 61εt τη δυvατδτητα vα

γεφυρΦoεl θvα φ0αμα αvoιγμOτωv με σUγKεKρlμtvα 6μα. 'Eξω απΟ αυτΟ τα

6μα η γεφ0ρωοη δεv εivαl εφlκτη εiτε γlα τε1vlκoOq, εiτε γlα οlκovoμtκo0g

λlγoυE.
'Eτor δημlοuργεiταl μlα oωoτfl η λfiθοE (KαΤασκεUαoτlκη κλiμακαΣ, τtou

βρioκεl κατfiλληλo θγα απλδ ξ0λlvo δοκdρr ψα Tη ατθγαoη εv6E δωματiou

καl εξiooυ οωατδ 6vα δlκτ0ωμα Ylα Tηv κdλuψη εvδg εpγοαταoioυ, 6πωq
κατCIλληλo εivαt tvα α0oτημα αvCIρτηαηq με καλιfuδlα γlα μlα μεγdλη

'Evαg πυλΦvαζ τηζ Δ.E.H. μπoρεi vα (σμlκρUvΘεi>, καl vα γivεl παγκlκl; 
1

zl.



γiφuρα.
Tο αvτiθετο, η Χρηση δηλαδη εξελlγμivωγ οuo'τημdτωv φ6ρovτα oργαvιαμo0
oε απλfq, μlκρfg καl 1αμηλfg καταoκευ6E, n oτη γεφ0ρωαη μtκρΦv
αvοlγμστωv εΙvαl απαγoρευτlκ6, δ1l μ6vo γlα λ6γouq κ6ατουE αλλ0 καt

αloθητικo0q.

4.3 H Avτiλnυn τn6'Ewolαc τou Φoοtα

0 Φoρfαζ μπoρεi εiτε vα ταυτiζεταl με τo Φθρovτα 0ργαvtoμ6, εiτε vα

αποτελεΙ μtρoζ μδvo τou Φtροvτα Οργαvlαμo0.
EΙvαl tvα αvεξdpτητo καt oτατlκθ αυτδvομo o0oτημα που μπορεi vα oταθεi

δηλαδft απ6 μδvo τoυ. Mε τηv παρ0θεoη πoλλΦv φoρθωv (γlα παρdδεtγμα
πλαiolα απδ κολΦvεE καl δoκ0ρlα), μπoρεi Vα σχημαTlστεi o oυvoλlκδE

Φ6ρovταE Οργαvιoμ6E τou κτηpioυ.

Eivαl αημαvτIκδ vα μπopεΙ ο αρμτθκτovαζ Vα αvτtληφθεΙ τηv ι)παρfi εv66

Φoρiα, σε μΙα καταακεuι\ l(αl vα μπορεi vα Tov αvαλιjαεt ατα oτolxεiα τoυ.

Η γvΦαη αυτη εivαr εφlδto γlα Tηv ε0κoλη αvαγvΦρlαη Tηζ αvαγκαlΟτηταq

τoυ Φoρθα σε μlα vθα καταακεuη' Σuxvd αψoεiταr η αvθγκη αuτη, τou

καθoρrαμο0 δηλαδη τoυ Φoρθα ωgθtαη, μoρφη καi μtγεθog.

'Eτol o αρxlτtκτovαg oυxv0 βρioκεταr αvτlμfτωπoq με καταακεutg πtραv
τou βαolκo0 oκελετo0 εv6q κτηρiου, τlg oποiεg καλεiταl vα oτηρiξεt, καt ot

oποiεg εμπερrtxoυv τηv 6wolα τοu Φopθα" Πρ6πεl vα εivαl fτoιμog vα

αxεδlfiαεr Kαl vα δΦoεr oδηγiεq ψα Tηv καταοκευη TοUζ, καl γι'αυτl τo λ6γo

πptπεl vα δlαθtτεl τηv αvτ|ληψη τηg θvvotαE τoυ Φoρtα.
K0θε τr π0υ καTασKευ0ζεταl oτo 1Φρo, εμπερlθxεl αυτt] τηv iwolα' 'Evα

o0oτημα ραφlΦv βlβλoθflκηE, μlα βoηθητlκ{ εoωτερlκη ι] εξωτερtκl1 oκθλα

μεταMlκf1 f1 ξ0λlvη, tvα ατθγαoτρo εlο6δου, μtα μεγ*λη τζαμαρiα, μlα
αυλ0πoρτα, μrα γκαραζ6πoρTα, 6vα πατdpl, tvα κtγκλiδωμα (κθγκελ0) εvδg

TTαΤαρlοt η μlαζ οκ0λαg, tvα υπερuψωμθvo δ0πεδo, επiτoι;1α εiδη uγlεlvf1q,

vτoυλ0πεE, καλoplφθρ, επεvδOαεlE τοixωv, εivαl μεμκtE μ6vo απ0 τlq

καταακευtE ψα Τlζ οπoiεg η 0παρξη φoptα, οuoτfrματog oτι]ρlξηq εivαt

απαραiτητη.
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4.4 H AvτΙλnψn τns Επlλοvnc τoυ Φoοiα

Πολλθq φορtζ η επrλoγη καl μlvο κθποloυ τ0πoυ Φoρθα pρακτηρiζεt

αloθητlκ0 το αOvoλo τoυ tργoυ πρoαδlορiζovTαζ Tη μoρφη, τo υλtκ6, τov

0γκο κλπ. Η επλoγξ τou Φoρθα 6xει vα κCIvεl με τιq oυvθf1κεζ Kαl τα

δεδoμθvα τoυ κ0θε φoρθ oυvθετtκo0 προβληματoζ πoU αvτlμετωπiζεl o

αρ1lτ6κτovαE, καl o11ετiζεταl 0μεoα με Tηv αvτiληψη τη9 κλiμακ06 τou,

ΠρoφαvΦg θα αvαζητl1αεr καvεiq τοv καταλληλ6τερo Φoρθα Kαl γlα τη

Χρηση τoυ fργou. Γrα παρ6δεlγμα, σΤη oτ€γαoη μεγdλωv αθλητlκΦv

εγκαταoτ0αεωv θα f1ταv αδtαv6ηTo vα xρηαιμoπolf1σouμε oυμβατlκδ Φoptα
απ6 κoλΦvε6 καl δoκ&plα απΟ oπλlαμθvο ακυρ6δεμα. 00τε θα ατεγdζαμε
ε0κoλα μα μIκρη κατolκΙα με ivα α0oτημα αvαρτημtvωv καλωδiωv Kαl μlα

μεμβρ0vη. Ο0τε εivαl καθOλou oiγoυpo πωE θα oxεδlθζαμε μlα απλξ
πεζογθφυρα πf,vω απ6 tvα δρδμo 1ρηαιμoπotωvTαζ TηV τεxvoλογiα τωv

Φοpiωv μεγ0λωv κρεμαoτΦv γεφυρΦv τ0πoυ Piου - Avτtρρiοu.

EvΦ τo πρ6βλημα τηζ UTTo - διαoταoloλ6γηoηq τωv αοlxεiωv εv6g Φopθα

μπoρεi vα απoβεi μοrραiο γlα To αρxlτεκτοvlκi θργo 6πω{ εiπαμε πρlv, τo

πρrβλημα Tηζ υΤTερ - δlαατααtoλOηoηq εivαι εξiooυ oημαvrtκδ,

Tο uλlκ6 απδ το oπoio απoτελεΙταl θvα6 φoptαζ, η δυvατ0τητα καταoκευηg

ToU με β6oη τlq τoπlκθg o'υv0r]κεE Kαι Tηv τεμoψωαiα, η πollτητα τoυ

καTασΙ€Uαστι], η δυvατ6TηTα TuTΤoTToiηαηE ποu μαq παρθxεt, το κ0στog τoυ,

η αlαθηπκη πo16τητα τωv λεπτoμερεlΦv oOvδεoηq τωv ατot11εiωv πoU ToV

αποτελo0v, εivαr μερlκ0 μlvo απδ τα κρiolμα XαραKTηρIστικΟ τoυ πoυ

μπoρo0v vα μαζ οδηγηoouv οτηv επlλoγi η τηv απ6ρρlψξ τoυ κατ0 τη

δl0ρκεlα τηg μδφωοηζ Toυ Φiρovτα 0ργαvlομo0. H παμτfiρηση TωV

Φορθωv τωv καταoκευΦv απ0 τouE αρxlτtκTοVεζ Kαl η πρooπΟθεtα

αποτ0πωαηE καl κρlτlκηg αvOλuαf1q τouq εivαι μlα καλη μfθoδoζ 0ακηoηE
τηg αvτΙληψηζ αυτηζ,

Σκηvd Noμαδωv.l

Γηπεδo XΟκεT oτo Yale, τοu Saarinen, 
] Tμημα CIψηE τoυ Beaubourg.i
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4,5 Η Aγτiλnψη τηξΔqιqξnc τou Φoρθα καlτnq'Ewolαc τψv Kqγvqβψγ

Mαζi με τηv επlλoγξ τoυ φoρtα πρoκ(lπτεr καl τo θθμα τη6 δlθταξttg TοU σTο

βφ, Av ψα παpdδεlγμα θfλοuμε vα ατεγ0ooυμε tvαv εvlαio 1Φpο ftωρiE
11ωρiοματα 11 κολΦvεg) δlαoτ0oεωv 't5 X 30 μtτρα, θα πρtπεl vα
τoπoθετηoouμε ToUt επtλεγμθvoυζ φορεiζ εγκdρolα oτη μεγ0λη δlε0θυvoη,

δηλαδflπαρθλληλα με τη δr0οταση TωV 15 μ. Auτδ εivαl πρoφαvfq δlδτl tτot

θ1oυμε vα γεφυpΦσouμε τo μlκρδ dvotγμα καl 6Xl To μεγ0λo, 'Eτol

πετu1αivουμε μrκρδτεpεg δlατoμθE τωv δομIκιbv τοu o'τoιμΙωv, olκοvoμiα καt

καλ0τεpη αιoθητrκf1.

Aυτ69 o καvδvαE, vα γεφυρΦvουμε δηλαδf1 π0vτoτε oτη μtκρlτερη δdoταoη
εv6E xΦρoυ εivαl απαρiβατoE ψα 6λα τα κτioματα στηv lστoρΙα τηg

αρχlTεKToVlκι1E' 0 Φορtαg αυτ66 πoυ θα επtλtξouμε μπορεi vα εivαt μiα
δoκ69 ποu πατdεl πΟvω αε τοi1oug (μεταλλlκf1, δtκτυωτη, ξ0λlvη κλπ.), θvα

τ6ξo t ξvα πλαioιo.

Η τoπoθiτηoη τοu Φoρθα oτo παρ0δεlγμd μαE γlα Tη γεφ0ρωοη τωv 15 μ.

αποτελεi αυτ6 πoυ λθμε τρΦτo κθwαfu (o0oτημα ioωv αποατfiαεωv), τηE

καταoκευfiq. Η επαvαληπτtκfi παpθθεαη (δiπλα * δiπλα) τtτοtωv φoρtωv
oε απoατ0αεrE μlκρ0τερεg απ6 15 μiτρα, μαζ δivεl τοv αμθoωg μlκρ6τερo
δε0τερo κ0wαβo, TToU γεφuρΦvεταl με μlκρ6τεpοuE φopεi6 τTοU

τoπoθετo0vταl κdθετα π0vω ατοug πρΦτoug αε iαεE ακlμη μlκρδτερεq

μεταξ0 τoUζ clπoσT0oεrE πoυ απoτελο0v τov τρiτo κθwαβο. 0l Φορεiζ αυτoi

βθβαIα γεφυρΦvovταE μlκρlτερo 0voιγμα εivαι μικρlτερol καl απλo0oτερol
στηv καταακεuη απ6 τoυζ μεγΟλoυE, Η επαvαληTπlKη πυκv6τερη

τοποθfτηoη κ0θετα πθvω σε αυτoOq του6 δε0τερουq φoρεig dλλωv

μlκρ6τεμv oτοlxεiωv μα6 δivεl τov τθταρτo κσwαβo κ,o.κ,
'0λol αυτoi ol φopεiq με Tlζ απoατθoεlE τoυg αποτελotv το o0vολo τou

Φθρovτα Oργαvtoμo0, Mε αυτδ Tοv τρδπo μπoρo0με vα μlλl1oουμε γlα
Πρωτε0ov Σ0oτημα Φρθωv, Δευτερε0οv Σ0oτημα Φoρ6ωv, Tμτε0οv
Σ0oτημα Φoρtωv, κ,o,κ., μθαα oε θvα εvlαio Φtρovτα 0ργαvlομ6,
Θα πρtπεl vα αvclρωTηθotμε γtατi 0ραγε γivεται αυτ6, γtατi xρεIαζ6μαoτε
6λεq αυτfq τlE υπoδlαlρθoεlg τωv φoρ6ωv απl τov μεγαλ0τερο oτo

μlκρ6τερo. Η εξι]γηoη εivαl απλf1. To τελευταiο α0ατημα φορiωv π0vω-



πlvω (4o, 5o κ.ο.κ.), καλεiταl vα oτηρiξεt τo μlκρδ ouvηθωg oε μθγεθo6
oτοt;1εio τη6 επκΟλυψηζ τoU κτηρlακo0 κελ0φουq. Για παρfiδεlγμα σε μlα
κεραμlδooκεπι] ατθγη, το μtγεθog τηg μovrδαq τoυ κεραμιδιo0 δivεl τo βημα

γlα Tη δl0ατααη τωv φoρtωv ακρlβΦg απ6 κστω, Αuτoi ot φoρεig λδγω τoυ

δτl εivαl πoλ0 κovτO μεταξ0 τoug δεv xρεldζεταt vα εΙvαlπολ0 lη4υροi, παρ0

μ6vο τδoo 6o'o χρει0ζεTαl γlα vα γεφυρΦoouv To dvolγμα του αμ6αωE πlo
κ6τω αυoτ(ματoE φορtωv K.o.κ.

Tηv ακμβ{ δlαoταoloλδγηση TωV oτοtxεiωv εγ6ζ Φoρθα τη δivεl η Στατlκη

επiλuαη καl πρooδloρiζεl τα μεγiθη τωv δlατoμΦv αε oxθoη με τoUζ

καwΟβoυg Φατε vα πρoκ0πτεl TCI οlκovoμlκδτεφ απoτθλεoμα με ToUζ

καθορloμfvoυg oυvτελεατθg αoφθλεrαq τηg καταoκευηg. 0l κελυφωτtE

καλ0ψε16 τηg 0περαζ τoU ΣΙδvευ πfραoαv απ0 πoλ0πλoκα oτlδlα
υπoλoγloμιi:v με 6λα τα δlατιθθμεvα μioα τη6 επo1f16 τηE μελθτηg. Η τελtκη

6μω9 μoρφη εκφρΟζεt τηv αρxrκη tδiα τoυ αρxlτθκτοvα πoυ εμπvει)oτηκε

απ6 τα φouoκωτd παvlθ τωv loτloφ6ρωv ToU Κδλπou.

4.6 Η Avτiλnψn τη6 Δuακαμυiαc τωv KαταακευΦγ

0λεq οr καταακεutq εκτεivovταl oτο xΦρo τωv τρlΦv διαοτ0oεωv' Mε τηv

κατ0τμηοη 6μω9 τoυ 1Φρou oε καwdβoυζ υπoβlβdζoυμε τo oυvoλtκ6

o0oτημα τωv φoρθωv oε δtαδliατατα (τ6ξο, πλαiαlo, δΙoκo6, τoixωμα), {

μovoδrΟoτατα (κoλΦvα, δoκθρl, ouρματ6oxolvo), lδαvlκσ μoρφοπolημθvα
oτotxεiα,
Mε τov τρδπo αυτ6, τηg αv0λυoηg επlδlιj:κεταr η ευκολiα τδoo ατη μελθτη
6αο καl σTηV KαTασKεuη τoυ τελtκoιj τρtoδldoτατou αυoτηματo6,

Ξαvαγυρiζovταq iμωE oτo τελlκδ απoτfλεoμα θα πρtπεt οl oυvδ6αεlE oλωv
τωv ατotxεiωv μεταξ0 ToUζ γα Φαφαλiζoυv τηv τρlαδtOατατη λεlτoυpγΙα καt

τηv δuoκαμψiα του αυoτηματo6 πρoE 6λε9 τlq κατεuθ0voεtE, δηλαδfl καl στα

τρiα επiπεδα Tηζ καταoκεur]g, Tα δ0ο εivαt κατακlρυφα επiπεδα,
παρ0λληλα πρoζ ToUζ διio 0ξοvε6 Τηζ KαTασκευηE, τov δlαμηκη καl ToV

εγκCIραlο, εvΦ τo τρiτo επiπεδo εivαl ορrζ6vπo και ταuτiζεταl με Το επiπεδo
τωv πατωμστωv.

25,



Σε tvα πολυ6ρoφo κτι]μo η δuακαμψiα τωv κατακ6ρUφωV επlπθδωv πρtπεl
vα εξαoφαλiζεταl o' 6λo τoυE το ιiψoE καl τωV ορtζ6vτlωv αε 6λη ToUζ τηv

tκταoη o' 6λε9 τlg επ0λληλεq θtoag. 0 Αρxlτtκτοvαg γlα vα μπoρθoει vα

εvlo10αεr τηv δuοκαμψiα τοu tpγου τοu θα πρfπεl vα ψωρiζε| ToUζ

τρ6πoυ9 που αυτδ γivεταl Kα| vα αvτlλαμβ0vεταt τη λaτouργiα ΤoU

δ roδ tOατατοU Κα l To U τplαδlθoτατou oυoτι] ματoζ (Φθpovτα Oργαvloμo0).
Η α0ξηοη τou πλflθouq Tωv γραμμlκιi:v δoμlκΦv oτοlxεiωv (δοκoi,

υπooτuλΦματα), εvΟg Φtρovτα Oργαvtoμoι) εivαt tvα πρΦτo μtτρο προg τηv

εvioxuαη τηE δυακαμψiα6 τoυ. Mεταξ0 δ0o κτηρiωv πoU θxoυv το iδlo

εμβαδ6v καl το tvα fxa λγ6τεpα uπooτυλιbματα απδ τo dMo To πlo
διjoκαμπτο εivαl αυτδ με Tα περlσσδτεpα.
H α0ξηαη Tηζ δtατoμfig Tωv γραμμlκΦv oτotxεΙωv εvδ6 Φθρovτα

Oργαvloμo0 εivαr 0},λο tvα πρΦτο μiτρo εvioxuσηζ τηζ δυoκαμψiαg τoυ,
'Evα κτflρlo με πα10τερα υπooτυλΦματα Kαl δoκ0ptα εivαl πιo δ0ακαμπτo
απ6 tvα με λεπτ6τερq.

Mlα βαorκf1 6wolα πoυ πρθπεl vα καταVoηαεr καvεig εivαl αυτf1 τωv

κκ6μβωw, 6πω9 ovoμ0ζoυμε τlq ουvδtoεlζ Tωv δoμIκΦv ατol1εiωv. 0ι
κ6μβol εivαl ol περloxiq πoU KαTαπovoιivταt περloo0τερo σε μlα καταακευf1,

γlατi καλο0vTαl Vα παpαλ&βoυv τlg δυvθμεlE η ζε0γη δuvθμεωv (ρoπ6E), πoυ

μεταφθρovται αε αυτo0ζ μθoω τωv δoμlκΦv oτοlxεΙωv, Σε μια lδαvlκfl
κατ0oταoη δlαγρΟμματog η εξiταoη εv0E δroδlαoτατοu απλo0 πλαtoioυ
πou απoτελεiταl απδ δ0o oτUλoυg και μiα δoκ6 μπoρo0με vα καταvof1ooυμε

τη λεrτouργiα τoυ κδμβoυ. Στηv lδαvlκfl αυτ{ κατ0οταoη τα γραμμtκ0
oτol1εiα καr ol κ6μβol ToUζ δεv 6xoυv μ0ζα. Η α0ξηoη τηE μdζα6 oτov

κ6μβo τov καθlατd lκαvδ vα παραλdβεl μεγαλ0τερεq δυvθμεtg καl fτol η

καταακευι] γivεταt πlo δ0oκαμπτη.
Mε τηv α0ξηoη τoυ πληθoυζ TTοU αvαφtραμε TTpΙv, γlα τo iδlo φoρτiο, ol

κ6μβοl γivovταl περιoαδτερot καl fταt ol δυvCIμεtE TTou αvTlσTolxo0v oτov
καθθγα εivαl μlκρδτερεE.
Mε Tηv α0ξηoη Tηζ δlατoμf1g τωv γpαμμlκΦv οτοl1εiωv ouotαoτlκ0
αυξdvουμε τη μftζα TToU αl/ΤlσToιxεi ατoυg κiμβouE TοUζ Kαl tτol μπopο0v vα

αvτtξoυv oε μεγαλ0τερα φoρτiα, Γrα oταθερδ φoρτiο δηλαδ{ κOvoυv πlο
δ0oκαμπτη τηv καταoκευη.

H α0fy1o'η τoυ πληθoυζ κ(Ιι η α0ξηση τηE δlατoμηE 
]

τωv δομrκΦv oτol1εiωv εvlη1Ooυv τη δυακαμψiα' 
i

ω.

K6μβog μεταΜικΦv δoμικΦv oτol1εiωv με τt6 εv610αα6 τoυ. 
]



0 τρlγωvloμ6E εivαl μlα μθθοδοq μα vα αυf,1ooυμε τη δuακαμψiα. To

τρiγωvo εivαl απαραμ6ρφωτo γεωμετρlκ6 σχημα κατ0 τηv επiδpαο'η τωv

δuvθμεωv oτ16 κoρuφt6 τou (κ6μβol) μθαα ατo επiπεδ6 τoυ. 0ταv λοlπδv
oυμπληρωΘεi 6vα επiπεδo μεταξ0 φερ6vτωv oτοl1εiωv (π.x. δoκΦv καl

ο'τ0λωv) με oυμπληρωματlκ69 ρ0βδoυq ωoτε vα γivει κατΟτμηoη τou

αuoτr]ματog αε τρiγωvα, i1εl εξαoφαλloτεΙ η αυξημθvη δυακαμψiα.
Αυτ6 oυμβαivεl δ16τι στoUζ κΟμβoυg fxουμε αυvfivτηαη τoυλ0xlατοv τρlιilv

δoμlκιi:v oτolxεiωv TToU μπoρo0v vα παραλΦβoυv δυvαμεtE απ6 δλεg τlg

κατευθ0vαεtg τoυ δυvαμoτρlγΦvou (oυvloτΦαεζ Kαl σUv|σTαμθvη).

Tα τρiγωvα αυτθ μπoρεi vα απoτελo0vταt εiτε απ6 ρΟβδoυg πou δixovταl

εφελκυoμ6 καl θλiψη, εiτε καl απδ ελκuoτ{ρεq πoυ παραλαμβΟvoυv μ6vo
τov εφελκυoμ6. 0 τρlγωvroμOg εivαl oυvηθωg απαφiτητoζ σε ξιjλlvεq {

μεταλλlκ69 καταoκευθq { oε o'uvδυαoμ6 τoug (μlκτtq), δIiτl ot κδμβor θ1oυv

μικρ{ μ0ζα.
Η π0κτωoη εivαl θvαE iMoE τρiπoE εviα;trυoηE Tηζ δυακαμψiα6'

Eξαoφαλiζovταr tτot καταoκεuααlκ0 απαραμ6ρφωτεg αuvδiαεtg Tωv

δομrκΦv oτolxεiωv με τtτoro τρ6πο ωoτε οι κ6μβol vα εivαt καμετθθετolυ,

Aυτδ rα110εr Kαl γlα τlg oυvδθαεlζ Tωv δoμlκΦv oτoι16εiωv με τη θεμελiωof1

Touζ σTο tδαφoζ.
Η παμμβoλη δioκωv δuoκαμψiαζ σΤα επiπεδα Τηζ καTασKεufq επioηE

εvlo1ιiεl τη δυoκαμψiα. 'Eτol οl κiμβol παραμfvουv επiοηq καμετΦ0ετol>

δlδτl ol δuvOμεrζ παραλαμβ0vοvTαl απδ τoυq δioκουq παρdλληλα πpoζ To

επiπεδ6 τoυE, Αυτη η τεxvrκf1 επioηg t1ει τη β0oη τηq oτηv αρxη τηg

α0ξηαη6 τηE μ0ζαg τωv κδμβωv καl dρα ατηv α0f1oη τη9 αvτoxf1E τoυE.
'Evα6 dλλοq τρ6πoE εvio1uoηg τη6 δυoκαμψiα6 εivαl η πρooπ6θεlα vα

εvαωματωΘο0v απ6 τov αρxlτfκτovα vευρΦαεlg { πτυ1Φoaq σTηV

καταoκευη καl oμζδvτlα, αλλd καt κατακlρuφα. Eivαl γvωoτ6 πωE tvα
πτuxωμtvo φ0λλο xαρτlo0 εivαtπtο δtoκαμπτo απδ θvα επiπεδo φOMo, καl

μπoρεi και vα oηκΦoεl και κCIπotο β0ρog εκτδq απ6 τηv lκαvδτητ6 τoυ vα

oταθεi τo iδlo πΟvω αε δ0o oτηρiγματα με απ6ατααη μεταξ0 τoυg. M0vo6

τou δμωg αuτ65 o τρδπog δεv εξαοφαλiζεt ouvηθωg τηv επt0υμητη

αταθερ6τητα καt πρiπεl vα αυvδυ0ζεTαl και με τlg υπδλοlπεg τεxvlκtg.

o Tρlγωvloμδg καl η παρεμβoλη δiακωv (επιπθδωv) δuoκαμψiαE,

αυξOvεrπoλ0 τη δυακαμψiα τrlζ ΦθρouoαE καταακευηq.

0l πτυ1Φoεlζ Kαι oι vευρΦoειg
αυξσvoυv τη δυoκαμψiα.
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4.7 H Avτiλnψn τηζ oταπκ1c ουμμετρiαc τωv καταακεuΦv

0r δυvθμεrg τToυ εvεργo0v πCIvω σTlζ KαΤCΙσKευ6q (θεpμοκρααtακθ, μ6vlμα,
αεtoμlκθ φoρτiα κλπ.) εivαl κατd κ0ρlο λ6γo oυμμετρlκtq δuvΟμεtE,

καταπovo0v δηλαδf1 6λα τα τμr]ματα τηζ KαTασI(εUηζ με δtfiφoρoυq τρδπουg,

6xl απαραiτηTα με τov iδlo τρδπο. Γlα παρdδεlγμα, 6vα κτηρto πρiπεt vα

αvτtoτtκεταl το iδlo καλθ oε μlα ορlζ6vπα δ0vαμη (Οvεμοg, αυoμ6q) απδ
6πolα κατε0θuvαη Kαl αV πρoiρxεται αυτη πθvω oτo oμζ6vτlο επiπεδo.

Aπl τη μελθτη τωv κατ6ψεωv πoλ0 ψηλΦv κτηpiωv 0μεoα καταλαβαivoυμε

πωE υπΟρxει μlα απδλυτη { πιo απθvια οxετικη αuμμετρiα ωζ προζ Tη

διθταξη τωv κατακ6ρuφωv σTοlχεiωv τoυg, Αuτδ δεv αημαivει αuτ6ματα καl

αloθητlκη αυμμετρiα τωv δγκωv η τωv 6ψεωv τoυ κτηρiου. 0πωο'δηπoτε

6μω9 αv επr1ειρηθεi η αvατρoπ{ τηζ συμμετρiαg η καταoκευ( θα γivει
οαφΦζ πIο πολι)πλoKη καl αpα πιo ακριβη, μlαζ Kαl θα αvαζητηθoOv πdλl ol

τρiπol γ|α Vα γivεl το κτηρlo δ0ακαμπτo καl αoφαλfg,
H αvτiληψη αuτη6 τηg παραμtτρου απδ τov αρ;qtτtκτovα εivαl επioηg

κρiorμη κατ0 τη δrαδtκαoiα τηg μ6ρφωo'ηζ τoU φθρovτα οργαvtoμo0, δt6τι

πρθπεl vα επlλiξεl τ16 κατθλληλεg θtoεrE γlα Τηv τoπoθfτηοη τωv φερ6vτωv
ατor1εiωv καθιil6 καl Tωv εvtη1Ooεωv τηq δυoκαμψiαg,

Γλuπτ6 Τensegrity τou K. SneΙson;
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zq.

H Av0γκη γlα ατατlκη ouμμετρiα τη6 φ6ρouoα6 καταοκεuξg μεγαλΦvεl, ioo μεγαλΦvεt τo μfγεθoζ Kα| To 0ψοE κθθε καταoκεuηq.



5. Η'Eκoοααn τnc Στατlκnc Λεlτoυογiα( oτnv Aρxlτεκτovlκi

'Εxovταg καταvo{oεl Tlζ παραπ0vω βαoικθg iwolεq, μπoρo0με vα

αvαλ0ooυμε μια Φθρoυoα Kαταoκευf1 ατα oτor1εΙα Tηζ καl vα αvτlληφθοιiμε

τη λεtτouργiα τoυq oταllκ6, αλλθ καl αιoθητlκθ, πou εivαι Kαl Τo τελlκδ

ζητo0μεvo για εμdg τοug Aρxlτtκτovεg.
0ι μopφθg τωv διαφ6ρωv ιατoρlκΦv παpαδεlγμ0τωv, μvημεlακιi;v κυρiωq

θργωv Tηζ αpXlTεKTovlκf1g, θxoυv 0μεoη oxioη με τo α0oτημα καταακευηg

Καl με Τα υλικσ πou χρησlμoπolo0vταt αε κdθε πεpioδο,
Η tκφρααη τηE ατατrκfig λεtτouργiαζ στηv αloθητtκt] Tωv αρΧlTεκτοvlκΦv

tργωv, εivαl φυolκ6 vα εξαρτ0ταt απ6 τη δlαμ6φωση ToU φtρovτοE
oργαvlαμo0, αφο0 ο φ6ρωv oργαvtoμδg εivαl η καταoκευfl πou txεl ακοπl
vα παραλθβει Kαl vα μεταβιβdoεl οτo tδαφ6 τα φoρτiα |(cll vα αvτloταθεi

oτrg δllφopεg δυv0μεtg που επιβ0MovΤαl σTα tργα αυτ0. 'Eτol 
η εξtταoη

τoυ τρΟπou tκφραoηζ τηg ατατIκf1E λεlτoυργiαE κατ6 τlq δl0φoρεg πεμ6δoυq
τηE roτoρiαζ Tηζ αρX|τεκτovlκη6 θα πρθπεt vα αφρfi oπωαδξπoτε τηv

εξtταoη του αυατf1ματog καταoκευf1E τοu φtρovτog οργαvtoμoO, TTοU

εφαρμδζεταl σTα TTlo χαραKΤηρlστlκθ tργα τηg αvτioτot11ηE περtδδ0υ,

Η Φθρoυoα Kαταoκευfl (Φiρωv oργαvlαμΟq), 6μωt τωv κτηρiωv δεv εivαl
π0vτα δIαρθρωμtvη με τρ6πo πoU vα τηv αvπλαμβαvδμαοτε ξεκ0θαρα.
'Ετor παρατηρo0με πωζ σTα αpxtτεκτovtκd tργα η tκφραοη τηg ατατlκηq

λεlτουργiαg τηζ μoρφηζ δlαφtρεr πολ0 καl απδ τ6πo oε τΟπo καl απl επ01ξ

oε επoXη' iξλλεζ φορaζ η fκφpααη αuτξ εivαι oχεδ6v αv0παρκτη, εvΦ θMεq

φoρεζ απoτελεi τo βαolκ6 θtμα τηE μoρφoλoγiαE. Mεγθλo ρ6λo oε αυτδ

παΙζεr η τoπκf1 πορ0δοoη, η φλoαoφlκ{ πρoαθψαη τoυ κθθε λαo0 καl η

KαTασKευαστl κf1 δεlv0τητα κ0θε πoλlτloμo0.

Γrα παρ0δuγμα, η δημloυργiα τωv 1Φpωv σToUζ αρxαioug vαοι)E τηE lvδΙαg

Kαl Tηζ lvδoκ[vαE, αλλd καt η εoωτερlκf1 τoυE δtακ6oμηoη βαotζ6Tαv στη

λ0ξευoη μεγdληE γηlvηζ μαζαζ. Η δυvατδτητα τηE δημloυργiαζ Tηζ μoρφηζ

με τη λCIξεuση μlαζ 0ληg τδο'o oυvεκτtκηg Φoτε το oτατtκ6 πρ6βλημα vα
παρouolθζεTαl σαv αμελητto, εivαl μrα βαακη αlτiα επlρροηg τoυ εiδoυE τηE

μoρφoλoγiαE αυτηg, πoυ μπoρo0με vα Tη xαρακτηρiαοUμε ωζ μovoλl&κf,
Η παραπoρτIαvd oτη M0κovo. 

i

Γλυπτlκη, oτατtκ0 καδραvf1φ μoρφη.
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Παρoυoιθζει ουψθvεlα ααv δομ( με τη γλuπτlκη και αδlαφoρεi γlα τηv

θκφραo'η τηq oτατlκξg λaτouργiαq τ0oo, Φoτε vα λtμε 6τI oτατtκθ αδραvεi,

Σε 6λεq τ16 περtπτΦαεrg κτηρiωv TToU δεγ εivαt ατατlκ6 αδl0φopεg f1

καδραvεiφ (γrα τoυq αpxlτθκτovεg) μπoρo0με vα ξεxωρiooυμε ε0κολα η

δ0ακoλα τα μipη Toυζ, vα τα εξετ0oουμε Kαl vα τα αvαλ0σouμε, με οκοπi
π0vτα vα καταλ0βoUμε Tη ατατlκη τoυq λατoυργiα.
'Eτot ξε1ωρiζουμε δ0o παραδοοlακ0 κυρiαρ1α oυατ{ματα ΦθρoυoαE
Kαταoκευ{q πoU εφαρμloτηκαv loτoρlκ0 καl επηρε0ζoυv ακΟμη τηv

αpX|TεKTovlKη, To α0ατημα τωv δoκΦv επi oτιiλωv Kα| To o0οτημα τηE

0oλoδoμ1αE.

5.1 To Σ0αrnμα τωv ΔoκΦv ετti ΣtOλωv

Η πριbτη χρηση τη6 κoλΦvαζ σαv oτolxεiο πoυ <φαΙvεTαl) vα ατηρiζεl μtα
καταoκεuη θγlvε απο τoυg Ary0πflouE, ol oπoiol μopφoλoψκθ μ6vo τη

xρηο'rμoπoiησαv γ|α vα δΦαoυv τε1μlκ6 xαρακτηρα oε κdποlα απ6 τα 6ργα

τoυE. Στηv αlγυπτtακη αρχιTεκTovlKη, εlδlκd ο κiωv (υπoοτ0λωμα), γivεταl
αuτoτελfiq σαv στolΧεio καταoκευt]g. 'Eτol βλtπoυμε πωq εvΦ θ1ουμε

εφαρμoγη τoυ αυoτξματο6 δoκΦv κοl oτιiλωv σTα περlσσlτεpα μvημεlακ0
tργα τηE αρΧlTεκToVlKηζ αuτ{ζ, o τρ6πο9 τη6 μoρφoλoγlκf1E δlCIπλαoηg

τoviζεl βαακ0 το οτ0λο, καl αγvoεi τη δoκδ.

Στηv Eλληvlκη αρxIτεκτοvlκi1, ο κiovαg γivεταl επioηg βαotκ6 θtμα τηE

μoρφoλδγηoηζ, To o0ατημα τωv δoκΦv επi oτιiλωv βρioκεt εδΦ τηv πlo
καθαp{ τoU tκφραοη σTηv αρxαιδτητα. Mε απλ{ θδρααη μεγ0λωv

μov6λlθωv (επloτ0λlα, δoκοi), π0vω oε oεlρig κlδvωv μεταφtροvται τα

φoρτiα oτo 6δαφo9. 0 κiοvαE εργ0ζεταl αε Θλiψη εvΦ η δoκ69 oε κ0μψη.

Auτ6 εivαl εμφαvtg με TηV πpΦτη ματlθ.

Στηv κλαoolκη Eλληvlκ[ αρxlτεκτovtκ(, η μoρφη τωv κlδvωv με τη μεiωαη
πρoζ Tα πδvω, εκφρ0ζεl καλ0τερα τηv ευoτΟθεlα πoU πρ6πεt vα txεl θvα

λiθlvo αΦμα πoυ ακouμπΟ σTη γη καt μεταβlβ0ζεl o' αuτηv τα φopτiα του.

Τα βθρη τωv δoκΦv τα δtxεταl με μ|α διαπλlτuvoη (τo κtov6κραvo). Απ6
καTασκευαστlκη καl oτατlκfl 0πoψη τα κlovδκραvα μπoρεi vα θεωρηθεi δτl

1ρηolμε0ouv oτηv καλ0τερη tδραoη τωv oplζοvτiωv δoκΦv, τωv επloτυλiωv.
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Oπωoδflπoτε o ελληvlκ6q κiωv με Tηv μεΙωoη καl τηv tvταofl του t1εt

θεωρηθεi πωq εivαl μlα αρΧlΤεlfiovrκ{ μoρφ{ ποu εκφρ0ζεI τη ατατlκf1 του

λεlτουργΙα, τηv παpαλαβη τωv φopτiωv τoυ θμγκo0 καl Tη μεταφoρ0 τoυq

ατη βθoη.
Στηv ελληvlκt] αρ1lτεκτovrκf1 μoρφθ6 πoυ εκφρσζouv τη oτατlκd λεlτoupγiα,

δεv εivαr μlvo o κiωv καt τo κlοv6κραvο, και To επlσT0λlο, αλλCI καt lλλα -

μtpη δπωgor β0oεlg καl τα κυμfiτlα τTοu παρεμβθMοvταr μεταξ0 ορlζ6vτlωv

καt κατακδpuφωv μελΦV Kαl TTοU θxoυv δlαμopφωθεi oα oτol1εiα πou

μεταφtρoυv δuvfiμεIg fl πou καταπovo0vταt απi αuτθg.

Στη PωμαTκrt επo1f o κiοvαg εξελiβηκε σαv μoρφoλoγικδ oτοlxεiο,

τυπoπolflθηκε, ταξvoμηθηκε, ο ρ6λoE ToU f1ταv πoλλtE φoρiζ
δrακoαμητlκΟq, μlα6 καI 0pxrαε vα χρησlμoπolεiται παρσΜηλα με τo
α0oτημα τωv δoκΦv επi oτιjλωv και Tο α0oτημα καταoκεufig με θδλοug,

τiξα καl αψΙδεq. Σε αυτδ τo o0ατημα τo υπoατ0λωμα Kαl η δoκ6q

ouvδθovταl πεptoo6τερo με Tηv καταακεuη Kαl εvσωμαTΦvovταl oε τoΙ1ou6

πoυ απoτελo0v τα κατακ6ρυφα φtpovrα ατol1εiα, Φivοvταl μΦvο 6πou

εivαl αvαγκαio γlα μoρφολoγlκo0g λδγουg, vα πρoοδΦoει tvα σUγKεκρlμθvο

pυθμi,
0r αψiδε6 Kοl Tα τ6ξα πou απoτελο0v μlα εξελγμivη μoρφη <δoκΦvμ, αM0
κυρiωq τοv προ0ψελo Tηζ εκτεταμθvηq εφαρμογηζ τοu oυoτf1μαTοζ Tηζ

θoλoδoμiαt μεταφtρoυv τα φoρτiα oτo iδαφοζ oε πληρη αυvεργααiα με τα

υπoατuλΦματα
Mε τo α0oτημα μεταφoρΟg τωv δυvdμεωv <δt' εκφopfiφ, 0πωg λθγεταl, τα

βθρη τηs καταακευηE <ρθoυw με oυvt1εtα απδ π0vω τTροζ τα κ0τω, μθoω
Tωv oxετlκ0 μrκpΦv σε μθγεθoζ δoμrκΦv ατol1εiωv απ6 Tα oπoiα
απoTελofvTαr (πθτρεE η τofβλα). 'Ολα τα μtρη απ6 τα οποiα απoτελο$vταl

εργ0ζovταl oε Θλiψη, μlαζ Kαl η πtτμ η το το0βλo εκεi παρουot0ζoυv τη

μεγαλ0τερη αvτo1f1 τoυg.

Eivαl εvτελΦE δlαφορετlκf1 αυτ{ η λεlτοuργiα απδ τη λεtτouργiα τoυ

ελληvlκo0 επιοτ0λlοu ποU κdμπτεταl μιαζ καl πρ6κεlταt ψα θvαv

αδtfioπαoτo δγκo. H εξελtfu τηg γεφ0μoηq αvolγμOτωv με τoi;1o,

oεlρσ oτ(lλωv καl δoκΦv, ααρθ τ6ξωv:σε σT0λοUE,

Mε τα τ6ξα 61ouμε μεγαλ0τερα αvoiγματα,
απ'δτl με τlE oριζδvπε6 δoκo0E.
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Στηv Avαγfwηση, Tταρατηρoljμε αxετrκd με Tηv tκφραoη τη6 oτατlκηE

λεrτoυpγiαE, μlα μoρφολoγΙα πoυ txεl oμοliτητεE με Tη μoρφoλoγiα τηq

ρωμαTκr]E αρxlτεκτovlκηg. Οl μoρφεζ τToU 6xoυv καθtεμθεi ωζ
δlακooμητlκtζ σε πpογεvθoτερεE επο1tg καl ποU fxoυv πρotλευoη τδoo

απ6 To α0oτημα τωv δoκΦv επi oτ0λωv 6oo καl θολoδoμiαq,

Xρησlμoπolo0vταt oαv αυvθετtκσ μορφλoγlκθ ατolxεiα τωv κτηρiωv. KEovεE

καl επrοτ0λlα εuθ0γραμμα f, κυκλικCI, αετΦματα, αψiδεq, πεααοi καl

παραoτθδε6, oυvδu0ζovταl με κ0ρlo oκoπl τηv αρμοviα τωv αvαλoγlωv καl

Tωv γεωμεTρlκιitv oxημOΤωv Tηζ α0vθεoηq τωv 0ψεωv, με αδlαφoρiα γlα Tο

αv αvταπoκpivovταl ατη oτατlκd λεrτoυργiα τηg δoμηg τoυ κτrpioυ η δ1l.

Στη Movτiρvα Aρ1lτεκτovlκη τo α0oτημα αυτl βρηκε To ΤTlo πpδoφoρo

θδαφoq μlαζ Kαl τo ζητoUμεvo εiγαl η αληθαα τηg tκφραoηζ Tηζ o'τατlκηg

λεlτoυργiαg τωv κτηpiωv, εξελiβηκε 6μω9 δtαφορετlκO με τη xρηο'η τηE

tεxvoλoγiα6 τou oπλloμivoυ ακυρoδθματog. Eδιi: η δoκδE δεv εδρ0ζεταl

απλCI αλλ0 oυvδθεταl ατατlκθ με Τo UτToστ0λωμα μθoω τoυ uλlκo0 καl ToU

oπλroμo0 απ6 10λuβα καl απoτελoOv θvα εvlαiο oιjvoλo πoU συγεργ6ζεταt

γ|α vα μεταφθpεl τα φoρτiα oτo tδαφog. H λεlτouργiα αυτf τoυ oυv6λoυ

μπoρεi vα παραλdβεl θλiψη αλγ\0 καl εφλκυαμ6 καl vα αvτlδμoεt πto

πoλ0πλοκα Kαl πlo αποτελεoματlκ0 oε oυvδuαoμ6 φoρτiωv. Eivαt λοlπδv
πεμooδτερo (εlκοvογραφlκ6φ ο τρlπog πoυ εκφρθζεTαl To o0oτημα τωv

δoκΦv επi oτ0λωv, ατα μovτtρvα tργα, εξuπηρετεi 6μω6 τηv αv0γκη τoυ

oαφo0ζ δlα1ωρloμo0 τωγ δoμlκΦv oτoιxεiωv σε κφfpοvταn καl

κφερ6μεvαυ.

δ,2 To oOαrnuq τnζ θολoδoμiα(

H oτατlκη λεtτoυργiα τoυ θδλou, η wτωoη' δεv εvθπvευσε Tη μoρφoλoγiα
τηg κλαoolκηg ελληwκηq αpχlTεκτογlκt]E. H καταακεuη θ6λωv ξταv γvωoτη,
αλλθ εφαρμoζ6ταv μδvο oε 6ργα τε14vικ0 δπωζ ol γtφuρεζ. 

'Hδη oτη

μuκηvαTκη επo1η tyουμε καταoκευig αvακοUφlστlκθ6 τωv δoκΦv oτι6 π0λεE

τεlxΦv r] <θηoαυρΦv), TplγωvlKθζ αψiδεζ με τo o0ο'τημα Tηζ <εκφρiφ,
που δεv εργ0ζovταl oτατtκθ oε 0vτωoη. Συμβoλlκη μ0ρφη θδλoυ oε

μvημεrακtg καταoκεufg κατ0 τηv iδlα ετoxη t1ouμε σΤoUζ τ0φoυg τωv

ospedale degli lnnocenti, ατη Φλωρεvτiα, Brunelleschi.l
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βαο'rλ6ωv, τoυg κθηoαυρoOqυ. Kl'εδΦ oι θ6λor δεv εivαι πραγμαTlKοi 06λot,

αM0 <θ6λol δl' εκφoρ0φ, MoρφθE θ6λωv η αψiδωv πoυ εργ0ζowαl με
θvτωoη δεv θxoυμε oε μvημαακ0 θpγα.

Η PωμαTκfl επo1ri πρ6oφερε πoλλθ σΤηv αρX|Tεκτοvlκf1 και Tηv otκoδoμlκη

τεxvoλoγiα. Στη μoρφoλoγiα o θ6λoq καθrερΦvεταl 61r μivo ωg olκoδομtκ6

o0oτημα, αλλ0 καl ωE μορφoλογtκ6 ατοtxεΙo μvημεtακηq αρxlτεκτovlκf1q'

Η θoλoδoμiα εi1ε βiβαια εφαpμoοτεi πoλ0 πρrv απδ τη ρωμαTκη επoxη,

κυρiωg απ6 τoug Σoυμθριoυg, Aoo0ρlουE, Πtpoεg κ.λ,π, Eκεi πρfπεl vα

αvαζητηoouμε Kαl Tlζ ρiζεg τη6 θoλoδoμiαg, 6xl μΟvo τηq ρωμαTκξζ επoXηζ

αλλΟ καl τη6 βuζαvτlvη6 καl τoυ Mεoαiωvα,
EξετθζovταE Tα tργα Tηζ βυζαvπvf6 KCll γoτθlκηg αρxlτεκτovtκξg,

δtαπtoτωvoυμε πωζ τo o0oτημα τηq θoλoδoμiαg μπoρεΙ κl αuτi vα εκφρ0ζεt

καθαρ0 τη δρ0oη τωv δυvθμεωv, Bλθπoυμε 6τl μoρφθq τωv θργωv αυτΦv

φαvερΦvouv με πolo τpδπo loορροπoOv oι δlθφoρεg δυvθμεlq, η αλλθζ0υv

κατε0θuvoη καl πΦ9 τα φoρτiα Tηζ καTασKευI]E μεταβlβdζovταl oτo θδαφq.
H μεγ0λη αρXlTεκTovlκi αξiα oτα θργα αυτft πρoθρxεταr κυρiωg απδ τηv

tκφραoη τηE oταπκ{g τoυq λατouργiα6.

Στη βυζαvτlvfl αρ1lτεκτovtκη, τo oOvολo τoυ olκoδoμηματοζ εpγΟζεταt

oτατtκ0 κατθ oμolδμoρφο τρ6πo καt αuτ6 γivεταr φαvερ6. CIπoιoE βρioκεταl
στo εσωτερlκδ μlαg εκκληoiαg βλtπεr 6λοv τov φθpοvτα οpγαvιoμ6 καl

δtαloθ0vεταl το πωζ Tα φoρτiα καταvtμovταl αε επlφfivεlεg, η

oυγκεvτρΦvοWα| σε oημεΙα.
Στo παρ0δεlγμα τηζ Αγiαg Σoφiαg η τε1vlκι] δεξoτε1viα επtτρθπεl παtxviδlα

με τηv tαoρρoπΙα. 0 τρo0λo6 τηg μοl0ζεt μετtωροE καθιilg η βθoη τoυ εivαl

δtθτρητη,

Στη γoτftκfl αρχtτεκTovlκtt επiοηq, η μεγdλη αρχlTεκTοvlκη αf,tα βααiζεταl
οτηv τfxvη Tηζ μεTαφoρdg δυv0μεωv. Η τθxvη 6μω9 αυτη εξελioαεταl

εvτελιilg δtαφoρετtκθ απδ τη βυζαvτlvη. 0 pωμαvlκ6q ρυθμδg, παρθ πE

αvατoλtκθq TοU ρiζεζ, Tlt κοlvθE με τηζ βυζαvτlvflg αρ1tτεκτovlκηg,

εξελioαεταl δlαφoρετlκ0 με Tη μεταTροπη τωv επtφαvεtΦv αε καταακευ69

δlαρθμμθvεq oε μ6λη, oε μopφθζ γμμμlκθg πou ouvε1ΦE λεπταivουv καl

υψΦvovταl. Οr θ6λol Kαl Tα αταυρoθδλα αvαλ0οvταl oε αψiδεg καl

H μovη ΔολιαvΦv oτηv Kραvlα. 
I

Aξovoμετρlκη Toμη τou Π. Mυλωvα.
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Στηv εγκ0ρoια Toμη φαivεTαl η (ρoη) Tωv φoρτiωv

To Γoτθlκ6 Πλαioro απoTελεΙ Tη μovdδα φερoUσαζ KατασKευηζ τoυ Γοτθlκo0 γαo0
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vεuριi.}σεlζ, ol Toiχol σε σκελεT0 απ6 κoλΦvεg. 0l ωθηoεlE πoU

oυγκεvτρΦvovταt σε oρlαμivα αημεiα παραλαμβOVoVTαl απl εlδtκ69

καταoκευθq, πE αvτηpiδεg, απλtq ι] καl αψlδωτtE, εvΦ τα uπoατuλΦματα

φθρoυv μΟvo τα κατακ6ρυφα φρτiα.
To παlμiδl Tηζ lσoρρoTΤΙαg τωv δυv0μεωv δεv τo αvrrλαμβαvδμασTε ε0κoλα.
'0ταv βρiακεταl καvεiq σTο εσωTερtκ6 τoυ γoτθικo0 vαo0 δεv βλfπει τlE

αvτηρiδεg πoυ παραλαμβ0vouv πλθγιεg ωΘi1oεlE καl KαTασκεu0ζovται ατο

εξωτεμκδ. 0ταv πCIλl βρioκεταl απ' tξω δεv καταλαβαivεt τηv αlτiα τωv

ωθηoεωv πou παραλαμβdvovταl απi τιq αvτηρiδε6, 'Eτol πpοκαλεiταl θvα

αioθημα αvηoυxiαq καr αυγxρΟvωq θαυμααμοrj, tvα αiαθημα εvτε.λΦq

δlαφoρετtκ6 απ6 αυτδ πou δημloυργεi η εMηvtκfl αρχlΤεκTοvιKlt τηg

αρxαr6τηταg, η τοu βuζαvriou, 6πou η αλληλεπiδραση l(αl μεταφoρσ τωv

δυvdμεωv εivαt φαvερθg.

Η δlαφopd μεταξ0 τoυ θ6λou Kαl ToU oυoτf1ματoq τωv δoκωv π0vω oε
ατ0λoυg - αε δτl αφoρθ τηv fκφραοη Tηζ σTclTlKηE λεlτοupγiαE - εivαl δτt o

θlλoq εivαl 6vαg <φfρωv opγαvlομ66} πoU απoτελεiταl απ0 oτοl14εiα TTou

εργθζovταl 0λα κατ0 τov iδtο τp6πo, δηλαδi oε θλiψη, καI αποτελoOv 0λα

μαζi tvαv εvlαiο φoρtα. Αv μετατoπlατεi θvα oτοιxεΙο καταoτρ6φεταl τo

oUvoλo. Στηv πεpiπτωση TοU αυoτηματoq τη6 δoκo0 π0vω oε oτ0λουg 0λλα
ατol1εiα εργαζovrαl oε κθμψη -τα oμζ6vτlα' Kαl Δλλα oε θλΙψη -τα

κατακδρυφα-. Στη δε0τερη αuτi περΙπτωαη μπoρo0με vα αφαtρθoouμε θvα

oτolxεio - μlα δοκδ - Xωρiζ vα δlαταpα1θεi η lο'oρρoπiα τωv 0Mωv.
Αv τo oτατlκ6 μαq αioθημα oτηv ελληvικη αρ1lτεκτovlκη tκαvoπoιεiταl απ6
τη voητf1 tκφραοη Tηζ lσoρρoTΤiαq δ0o αvτiθετωv δuvθμεωv, ατη βuζαvτlvf1
καl γoτθlκη αρ1tτεκτοvlκη, lκαvoπotεiται με Tη ρεαλιoτtκη εlκ6vα τou

παlμlδlο0 τηg μεταβλητηg ρoig τoυ oυv6λοu τoυ βσρoug τou κτηρiou πρoζ
τo tδαφog,

Σε πoMθE χιfuρεζ Oλλot λαoi, αvfττuξαv oημαvrtκ6ταTα TηV αρxlτεκτovlκη καl

επηρεθoτηκαv oτη διΟπλαση Tωv κτηρiωv ToUζ |(αl απΦ θλλoυE παρ0γovτεE

καt απl δlαφορετlκ0 oυoτηματα καταoκεuf1g. Η μoρφfl τηE oτθγηq τηE

κlvtζικηg παγδδαg, που θυμiζει με τo oxημα τη6 τtvτα απ0 0φαoμα, iσωg vα

txεr o1toη με αVαρTημfvεE (κρεμαoτ66) καταακευfq, 6πω9 εivαI ψωoτδ

Τo Duomo τηζ Φλωρεvτiαζ
τoυ Brunelleschi καl λεπτoμ6ρεrα
Tηζ KαTασKεuηE τoυ τρo0λου τou.
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εTΙiσηζ πωζ ol KιVεζol Xρησlμoτrolο0σαv Tηv αviρTηση σTlζ γtφυρθ6 τouq

oυoτηματlκd, Ακδμη Kαl To lαπωvlκδ παραδoolακ6 α0oτημα καταoκευηg

απoτελεi θvα ο'0oτημα TolχοπεTαoμθτωv πou αδrαφpεi γlα τηv εξωτερlκη

iκφραoη τηg oτατtκη6 λεlτoυργiαg, αφο0 οt ελαφρlig καταoκευtq τoixωv

κρ0βoυv τη φθρoυαα καταoκευι] πoυ παραλαμβivεl τα αoημαvτα, λΟγω

υλlκΦv φορτΙα τoυE,

Tα πlo δrαδεδομtvα δμωq oυoτηματα πoυ επηpθασαv καl επηpεCIζoυv

ακ6μη τη oOγxροvη αρχΙTεKTοVIκη εivαl τo o0oτημα τωv δoκΦv επi oτ0λωv
καt τo o0ατημα Tηζ θoλoδoμiαq.
Moρφ6q πou πpοtκuψαv απ0 αuτθ Tα δ0o oυoτfματα καταακευηE

14ρηolμoπoiηαε η1εδδv αποκλεtατlκft η αρχlTεKτovlκf1 oτιq ευρωπαTκtg

χΦρεζ ωg τη o0ψ4ρovη επoxη. Aπ6 τοv 19o αlΦvα, 0ρ1toαv f1δη vα δlατυ-

πΦvοvταl ol v6εE αvτrληψεlζ για Tη μopφoλOγηoη Τωv κτηρiωv πoυ

επlκρστηααv στov 20δ αlΦvα.
Η τ0oη τou Movιtρvου Klv{ματο6 vα επrδlΦξεl 0λο καl λlγδτερη μdζα με τη

xρηση ελαφpΦv υλlκΦv (μθταλλo, γuαλi, καλΦδtα, μεμβρdvεg), αλλd καl vα

ελαφρ0vεl δoo γivεταl τηV αρXlTεκTovlκη τoυ οπλαμθvou oκuροδθματoq,

oδfγηoε o'τη χρηαη κτε1voλoγlκΦv ορiωw, 6πω9 θα Tα χαρακτηρiζαμε.
Mεγ0λol πρδβoλοr, λεπτ0 κελιjφη Kα| μεμβρCIvεg απΟ oκυρ6δεμα,

αvα ρτημfvεE καταoκευtE.

6. H Moροη τηt Φfρoυαα6Kαταoκεui{ Σnμεoα

Xθρη ατlg αvτlληψεlg αυτig που επtβαλαv τηv εlλlκρivεlcl σTηv εμφΟvtoη

TωV υλlκΦv κα| ToU τpδπoυ καταoκευι]E, οδηγηθηκε η o0γXρovη

αρχlΤεΚTovlκη ατη δημlouργiα τωv μοpφΦv πou πρoκ0TTTοUv απ6 v6α

αυoτηματα καταακευηg, με πIo εξελγμivα υλlκ0 καl εκφpΟζoυv κατ0 τρΟπo

πlo fiμεoo καt ρεαλloτlκ6 τη δομη τωv κτηρiωv Kαl Tη σTαTIKη λεlτoυργiα'
Γrα vα πρoxωρξαouμε σTo αxεδtααμl oλoκληρωμivωv Φερ6vτωv
OργαvloμΦv θα πρiπεl vα οuvδυdoouμε Tα δoμlκθ oτol;4εiα με ΟλεE τoUζ Tlζ

lδ16τητε6 με τiτolουq τρδπoυE Φoτε vα εξαoφαλiζεταl η ευoτΟθεlα Kαl η

αvτο1f1 τηE oυvoλικι]E καταoκευηζ oτrζ δl*φoρεζ φoρτioεlE ποu επlδρoOv

πCIvω τη6.
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Sports Palaοe oτo Τ6κuo, τoυ Kenzo Τange. j
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M6γαρo 0.Λ.Π., oτov ΠεlραtCI, τou l' Λlσπη.
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0l τΦπol πoU o oρΙτtκτoναζ αvτlμετιrτiζε τη Φρoυσα καΤoσlGUη επηρΦζouv αμεσο τηv τελlκη μoρφi| τoU εργoU τou. 0l μoρΦζ πoU παiρi,/ouν τα

τρio nημo, παρ" 0Π εivαl εvτελιξ δloφoρετlκaζ μετoξ0 τoUζ, ηοUv lkξ τηv οπαραiτητη δυσκoμψiα καl σro1κη σUμμετρlα πoU τo κoθστo0v ασφολη.

τα σιoxεlα πoU σUvεργoζovτοl στη σ0\trεση τηζ φtρoυααg κoτααaυηE τoυζ οπoτελo0v μoρφολoγlκο εργoλεio tκφροσηζ τηζ δtoξ τoυ αρχlτtκτovα.
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EvΦ σTo παρελθ6v ouotαoτlκ0 μtλ0με γlα μlα Ap;1lτεκτovlκη τωv
Θλlβ6μεvωv KαταοκευΦv, λδγω αvικαvδτηταq τωv δoμlκιilv ατol1εiωv vα

αvτtξoυv oε εφελκuατrκtq δυv6μειE, απ6 τηv επoxfi τηq πρΦτη611ρηoηg του

1θλυβα ωζ αtμερα πoυ αvαπτ0σσετCll Ολo καl πlo πoλ0 η τεμoλoγiα τωv

δομlκΦv υλtκΦv μπoρo0με vα μ*0με καl για τηv ταυτ61ρovη 0παρξη τηg

Αρ1lτεκτovIκηE τωv Eφελκυ6μwωv KαταoκεuΦv η oπoiα δΙvα θλλη μtα
παλtτα oτοv αpxlτfκτovα με βαoη τηv oπoiα μπoρεi vα εξερεuv{αεl vtεg

μoρφεζ και αtoθητtκtE.
Σf1μερα ot φipουoεq καταoκευf6 παiρvoυv μiα απ6 Tlζ πlo κ0τω τθooερ16

βαοικθ6 μορφiζπoυ μπopo0v vα υπdρ1οUv μεμovωμθvα η oε ouvδυααμ6,
Στερε6
Miα oμoγεvηg μαζrκη δομξ iπoυ η εξωτερlκη επlφOvεIα δεv εξαρτlταt απ6
τηv εσωTεplκξ μοpφη - ivα τρlοδι0ατατo αrερε6 oΦμα. T6τolεg εivαl ol

τoixot, τα τ6ξα, otθδλol, τα φρθγματα κλπ.

Eπφftvεlα
Miα oμoγεvηg επφ0vεlα 6πoυ η εξωτερrκη καl η εσωTερlκη μορφfl εivαl

6μolε9 - μiα δroδlαoτατη πλCIκα, T6τoιε9 εivαt ot σχθρεt, ol πλdκεq, τα

κελ0φη, τα φθρovlα φ0λλα,
Σκελετ6E
'Evα πλαiolo δπου τo o0voλo τωv μελΦv δivεl oαφη θvδεlξη Tηζ μoρφηζ,
Συvf1θωq χρησlμoπo|o0vταr μοvοδlσoτατα γραμμlκ0 ατol1εiα, Tiτotεg εivαl
τα δlκτυΦμαTα καltα πλαiotα,
Mεμβρ&vη
'Evα ε0καμτπο υλlκδ υπο μοφr] φOMoυ, εvloxuμivο μεμκiq φoρθζ με

γραμμrκθ ατol1εiα εφελκυoμo0 πoU xρηolμoπoto0vταr εΙτε ωg απλ0
καλΦδια εiτε ωE δiκτuo καλωδiωv. Tθτolεg εivαt ol τfvτεE απ6 καλΦδlα καl

μεμβρftvεq, δiκτυα καλωδiωv. Παραλλαγ{ απoτελεi η φoυακωτη καταoκευf1

6που πεπlεαμ6vo6 αtpαE περrκλεiεταl oε μiα εφελκυ6μεvη μεμβρ0vη.
Yβpiδ'ο
Συvδυαoμ6ζ δ0o απ6 Tlζ πlο π0vω μορφθg με o1εδ0v toοδι)vαμα πooooτCI

o"υμμετoxηq, Kαταoκευf6 με βoη0ητlκΟ oτotxεiα ελκuαμo0.

Οl παραπ0vω ταξvομflαεtg δεv απoκλεioυv η μiα τηv dλλη' Γlα παρdδεtγμα

tvα λεπτ6 καμπυλωμθvο κελυφωτ6 φραγμα θα μπoρο0αε vα ταξvομηθεi καt

σαV επlφαvεlακδg φoρfαζ. Συvδuααμoi δ0o η περlooδτερωv απδ τou6 πlo οτερε6, επlφivεtα, oκελετOE, μεμβρdvη η uβρiδιoMια Φtρouoα καταoκευη μπoρεivα εivαl

4t.



0 θλlβ6μεvog 1αρακτξραg τηE φ6ρoυσαζ KαTασκευηE 6μvε εφελκυ6μεvoζ με τη Χρηση τoυ xΟλυβα καl dλλωv v6ωv υλtκΦv καl τρ6πωv δ6μηoηE.
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π0vω τ0πoυ6 εivαl oυvηθloμθvol. Γtα παρθδεlγμα πλαiοlα τ0πoυ oκελετo0

αυxvd εvlox0oυν τη δυoκαμψiα τoυ6 με παρεμβoλf1 δiο'κωv πoυ εivαt

ετTlφαVεlακoi φoρεΙg, Kτηρtα, θπlπλα, αεpoπλσvα απoτελoOv μtκlο0q φoρεi6
που ouvδυ0ζoυv δ0ο ft πεptooδτεροug τ0πoυq φορtωv αε tvα εvlαio

o0oτημα,
Eivαl χρηo'rμο vα μlλξαouμε με λiγα λδγια για κ0θε 6vαv απ6 τoυE τιjπoυg

τηζ μoρφηζ τωv Φoρiωv.

Toi1ol, τ6ξα κω θ6λol
0r τoi1oι εivαl η απλo0ατερη μo,ρφη θλlβiμεvou φoρθα με φoρτiα

μεταφεβμεvα κατακ6ρuφα απ6 πCIvω TTρoζ Tα κ&τω. Eivαι αυvηθωg

φτlαγμtvoι απ6 λιθoδoμη η oκυpΦδεμα. '0ταv txouv εvlαxυτtκt6 ζΦvεg δυ-

oκαμψiαg μπoρo0v επΙαηg vα λειτouργo0v oαv καταoκευθg αvτlοτr]ρtξηE.

Tα τ6ξα καl ol θ0λol παραλαμβOvouv θλlπτικ0 φoρτiα με πlo
απoτε,\εoματlκδ τρ6πo 1σρη oτηv καμπυλ6τητ0 τouE. Παραδoαακ0 flταv

φτrαγμθvα απδ λθoδομη (πtτρα), εvΦ πlo πρδαφατα γivovιαt απ6
oπλoμivo oκυρ6δεμα. 'Evα τδξo f1 θvαE θ0λοE εivαl αδ0vαTov Vα oταθo0v

6ρθlα δταv εΙvαl ημtτελη, Aπoκτo0v τηv εuoτ0θεlΟ τουg μ6vo δταv εivαl

oλoκληρωμtvη η μορφη τoυg. Γl αuτ6 καt 6ταv γ1vovταl απ6 oπλloμ€vo

oκuρlδεμα, που xρεrCIζεταl xpδvo γlα Vα oτερεoπorηθεi, εivαt αvαγκαiα η

καταo'κευη ToUζ με καλo0πlα TΤCIU UπoσTηρiζοvταt tω6 6τou απoκτηoεl τo

xυτ0 υλrκδ τηv αvτox{ τoυ.

λκτuΦματα
To δlκτ0ωμα εivαt tvα oUvoλo ρ0βδωv - δoμlκΦv ατolxεiωv με μiα
επαvαλαμβαvδμεvη τρtγωvrκη oυvηθωE δt0ταξ1, δπoυ οl ρ0βδα ο'υvδθovταl

μεταξ0 τoUζ με τα iκρα τoυE, αρθpωτd, σε αημεiα πou λtγovrαl κδμβol.

Τα δlκτuιilματα μπορεi vα εivαl δlαδldατατα (επiπεδα) η τμoδtσoτατα
(πμoμαπκ0).
Eθv θvαq αριθμδζ πploματlκΦv δtκτuωμθτωv (δlκτυωμθτωv 1Φρου)
αυvδεθο0v μεταξ0 ToUζ, μπoρο0v vα οxηματiαoυv πλαiαtα τou xΦρou.

Πλαiolα
Tα πλαiolα απoτελo0vταl απδ γραμμtκd δoμtκO oτοlxεiα TTοU, 6ταv

αυvδεθo0v μεταξ0 τοug oε δ0o fl τρεlg δlαατσoεlq oxηματiζoυv μiα

Toi1o6 αvτloτημξr1E. 
{

Σταυρoθ6λlo. 
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ZευκrΟ oτtγηg (Aκτ0ωμα) 
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ΣτηρξaE και τ0πol δlκτυωμστωv. 
\

4?.



KαTασKεUη τ0Τroυ σKελεTo0.

Η δυoκαμψiα εv6q πλαloioυ εξαpτ0ταl αφεvδE απ0 τη δυoκαμψiα τωv

δομlκΦv ατοlxεiωv ToU καl αφετθρoυ απi τov τ0πo τη6 αιjvδεαηE μεταξ0 τωv

μελΦv τou πλαιoiοU σToUζ κ6μβoug. Η o'0vδεoη μπoρεi vα εivαl 6ρθρωoη,

πακτωoη \ μερικη π0κτωoη (ελαoτικη π0κτωαη)'

Tα πλαiαrα με αρθρωτο0ζ κ6μβουζ εivαι ααταθη υπ6 τηv επiδραoη

φδpτιoηg καl απαιτo0V Tηv πρoσθηκη εvOE ακΟμα ατot1εiου πoυ θα τoυg

δΦoεl δυoκαμψiα: δlαγΦvrε6 oυζε0ξεlg η δ0oκαμπτοug δiακουE'

Tα πλαiorα με μερlκΦE η πληρωq πακτωμ6vουq κ6μfuυg εivαl ευoταθη uπ6

τηv επΙδραoη τηg φδρτlαηζ. Tα φορτiα π0vω oτrE δoκo0g' μiλη προκαλoOv

παραμ6ρφωση Tωv μελωv καI oτρoφη Tωv τTαραKεiμεvωv κ0μβωv. Aυτη η

περloτρoφl1, με Tη oεtρ6 τηE, προκαλεiπαραμδρφωση Tωv oτ0λωv _ μελΦv
πoυ ο'υvδiοvTαl με τouq κδμβouζ καl, σε πλαiorα με πολλ0 μθλη, πρoκιiπτεt

8vα o0vθετo πpδβλημα πoυ πpfπει vα αvαλυθεi. Αυτδ τo πpδβλημα

επlλ0εταl oυvηθωg με ηλεκτφvlκδ υπoλoγloτη καθΦg τo πλαiolο εivα;

oτατlκθ α6ρlo'το (υπερoτατlκ6), δηλαδη ro πρΟβλημα δεv μπoρεi Vα

επrλuθεi με απλο0E oτατlκοOq υπoλογloμο0g λδγω τηE αλληλεπiδραo'ηg

μεταξ0 τωv μελΦv μioω τηq ouvθxειαg oτrg ouvδθoεl6 Tωv κδμβωv.

Σ1frpεg
0ι o1CIρεg απoτελo0vται απ6 δ0o oμ0δεE παρ0λληλωv επtμηκωv μελΦv
(δoκΦv) πou τθμvovταl uπδ oρθl1 γωviα καl εivαI εiτε παβMηλεg πρo9 τlE

ouvoρlακfg oτηρiξaE (ορθoγΦvlεg oxOρεg) εiτε υπ6 κλioη 45' ωζ προζ
αυτθζ (λoξtE oxθρεg). Kατ0 τη oτατlκη τoUζ σUμπεριφορ0, τα φορτiα
καταvθμovταl κυρiωg oτα δoμlκCI oτοιxεiα πoυ εivαl κovτd ατo αημεio

εφαρμoγιiζ ΤoUζ Kαl λγ0τερo oε oτorxεiα που εivαl πlο μακρt0,
0 oτατlκ69 υπoλoγloμ6g τtτoιωv α1αμi:v εivαl πoλ0πλoκοg, λ6γω τoυ

μεγ0λoυ αprθμo0 τωv μεταβλητΦv πoυ uπειαtρ;4οvται Kαl γt' αυτ6 εivαl
κατdλληλog γlα Tοv ηλεκτρovlκ6 υπoλογloτξ. σ oxθpεE 1ρηolμoπolo0vταl
ouvηθωζ μδvo γlα μεγ0λα αvoiγματα, 6πoυ η oικovoμiα xΦρou
αwαταθμiζεI τo κ6oτoq Kα| τηv πoλυπλοκδτηTα Tηζ καταoκευf1E.

Δι0φoρor τρ6πoι o'ιiζευfuE πλαloiωv.

ΔYΣκAMnτoΣ
(ΣτEPEoΣ) KoMBoΣ

ΔYΣKAMΠτo| ΣτεPEol KoMBol
+ΣYZEYIHX+ΔιAΦPAΓMΑ

MlκτH ΣYZEYΙH

Σ1dpεg με oημαvτικδ πσXoζ oτol1εiωv η μη. I

OρθoγΦvlα και Λoξη Σxdμ.
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Σ1dρα δtκτυωματlκΦv δoκΦv; l
Xωφδlκt0ωμα. 

]

t δtκτυωματlκη δoκδq.1
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Aκτuωτft πλαiolα τou 1Φρou
Eivαl φoρεiE τρloδl0oτατoυ πλθγματoE φτlαγμθvol απ6 πuρομiδεg η

τετpCIεδpα ouvδεδεμθvα oε δ0o-ατρΦαεωv f1 τρlΦv oτρΦαεωv τριγωvιoμ6vo

πλαiαlo. Τo φοpτlζOμεvo 0vοlγμα καl ol oυvθf1κεE oτηρtftg καθoρiζoυv τη

μορφη καl To π0Χοζ τou πλαlοioυ τoυ xΦρou, Xdρη oτη oυvεxfl o0vδεoη
τωv μελΦv, υπdρxεr βtλnατη καταvoμη τou φoρτiου KClι γlα μεγ0λα καθαρi
αvoiγματα -π&vω απδ 20m - τo πλαiαlo 1Φρou εivαl μiα πολ0 απo-
τελεoματrκι] μoρφη καταoκευηE με λ6γo 0volγμα / πdxoq περiπou 20:1.

0t αvαλoγiεE τη6 κ0τοψη6 πρtπεl vα εivαl κovτθ oτo τετρdγωvo καl vα μηv

ξεπεpvoOv τo 1'5:1.

Πλiκεg
Οl επiπεδεg πλθκεE εivαI ouvηθωq oρrζ6vτlα δoμtκ0 oτοl1εiα με μηκog καt

πλθτoq που εivαl μεγ0λα oε o0γκρrαη με τo π01oE τoυE (λδγog αvoiγματοE

πpoE π0xog μθxpt 40:1). Σxεδl0ζovταl γlα vα γεφυpΦvοuv αvoΙγματα κατΟ

δ0o δrευθ0voεrE uπδ opθη γωviα καl μπoρo0v vα txoυv ζΦvεg δυoκαμψiα6

η α0ξηαη τou πθxouE τoUζ σTα αημεiα TωV UπoστUλωμθτωv πoU Tlζ

oτηρiζoυv.
0r πλ0κεE πoλλΦv αvοlγμ0τωv εivαl oτατlκfi α6ρtoτεE (υπερoτατlκ69) καl

υπoλoγΙζοvταl με οuvτελεoτfg oxεδrαoμo0 πou δivovrαl oε βIβλiα εiτε με τη

βoξθεlα ηλεκτροvtκo0 uπoλoγloτf1'

Kελ0φη
Tα κελ0φη εivαl επlφαvεtακοi φoρεiζ ποu εivαt καμπυλωμtvot κατ& μiα
δIεOθυvo'η n κατd δ0ο διεuθ0voεrg (με oμ6o'nμεζ καμπuλοτητεζ) η ατρεβλoi
(με ετεpδαnμεg καμπuλ6τητεE κατ& δ0o δtεuθ0vαεtE) δπωE ατo κθλυφog

oΧη ματοζ υπερβoλl κo0 πα ρα βολoειδo0ζ (odγμα-ο'α μd ρt).

0l εαωτερlκtg αvτιδρ0oειζ σTα κελ0φη εivαι, σε μεγiλo βαθμ6 καθαρiE
ελκυoμ69 καt καθαρη θλiψη,

Φ6ρovτα φ0}ιλα
Σuvδυαο'μ6g λεπτΦv πλακΦv καl ζωvΦv δuoκαμψiαE αποτελεi θvα

επtφαvεlακl φoρfα απδ φθροvτα φ0λλα. Οι εvlα1υτlκfE ζΦvεg παρθxouv

δυoκαμψiα οτο φoρfα, o οπoiog xωρig αυτθg θα απoτελo0vταv μδvo απ6

Δtκτυωτ6 πλαiolο τoυ

(τετραθρεroτη). 
I
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Φ6ρovrα φοuα 
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(φτερ6 αερoπλαvoυ, dτρακτoE, βαρκα) i
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πολ0 λεπτ0 καl ε0καμπτα φ0λλα πoυ θα λ0γtζαv υπ6 τηv επiδραoη
θλlπτlκo0 φoρτΙoυ.
To υλrκ6 TroU χρησlμοπolεiταl σTιζ KαΤασKεuθq φερ6vιωv φ0λλωv μπopεi vα
εivαl μtταλλo, ξfλο, η oυvδυαoμ6g αuτΦv. H αvdλuoη τωv φρivτωv
φιiMωv γivεταl με To\, ηλεκτρovικ6 υπoλoγloτη η με πεlραματlκig δoκlμθg,

λ6γω τηg πoλυπλoκiτηTαζ ToU πpοβληματo6 δl6τt η καταoκεuη εivαl oτατlκ0
αδριoτη (υπερoτατικ{).

Mεμβρfrvεg
Στoug φoρεig απ6 μεμβρ0vεζ, 6λε9 οl κ0μεq δuvCIμεlg δtατααoοvταl tτol
ιilατε vα εivαl εφελκυατlκ6q, εiτε με Tη μoρφη καλωδiωv πoυ oxηματiζoυv
δiκτυo εiτε μθαω εv6g επεvδεδυμθvoυ δoμlκo0 υφCIαματoq με εφελκυδμεvα

καλιi.lδlα οτα ακρα, Tα φρτiα μπoρoιiv vα μεταφερθo(lγ απi τη μεμβρθvη
σTο θδαφog δlα μfο'oυ θλβδμεvωv tατiωv (μεγθλωv οτ0λωv) καl

περlμετρtκΦv καλωδiωv αγκ0ρωoηg η με κ0πolα CIλλη μoρφη εvα6ρtαq κα-

ταoκευηg.
ΣυγκειrrρΦoεtg τOoεωv τεiγoυv vα δημloυργηθoOv oτα Οκpα τη6 μεμβρ0vηq
καl o'uxvO ειo*γovταl καμπuλωμfvα καλΦδlα γlα vα τιq εξoμαλUvoυv (μlκρ0

καλΦδlα κυκλικα η αxηματog ζlγκ - ζαγκ σTηv KoρUφη τoυ loτo0 γlα Vα

αποφι)γouμε το oxiαlμo τη6 μεμβρ0vηζ, σuvορlακθ καλιi;δtα ατα Οκρα τηg

μεμβρ0vηq).
0l φoυoκωτθg καταoκευfg εivαl μεμβρdvεg πoυ oτηρiζovταt xσρη ατοv
περlκλεl6μεvo πεπlεαμθvo αiρα, oυvηθωζ μρiE vα απαtτεiται καμiα 0λλη

μoρφη καταακευη6 γlα vα Tlζ υπoσTηρiξεl, εκτ69 απ6 μiα δακτuλloεlδf1 δοκ6

θεμελiωοηE ποu εvεργεi οαv αγκ0ρωαη,

Yβρiδlα - (Mκτig καταοκευtE)
YπOρxεl fvαg αρlθμΟq τ0πωv καταοκεuΦv πoυ δεv ταlμfiζoυv με καμiα απδ
Tlζ πρoηγo0μεvεg τtαοερlq ταξlvoμ[αεt6 Kαl αυtfg ol καταoκευθ6

ovoμαζovταl υβρiδlα (μlκτ69 καταoκευθq). Eivαl γεγovOq δτl, αv καl o κ0ρlog

τιjπoq μlαζ καταακευηg μπoρεi εivαl κoτερεδ>, <ακελετοφ κλπ.,

δευτερειjovτα ατolxεiα εvδq δrαφoρετlκo0 τ0πoυ μπoρo0v vα απoτελoOv

μθρog τηg καταoκευηq. Yβρiδto t1ouμε δπου uπdρxεl oυvδυααμ6E δ0o τ0-

πωV KαTασKευηq με oxεδδv lοoδ0vαμα ποoooτCI ουμμετoxηE.

MεμβρivεE καl καλιi:δrα. 
1
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Δlκτυωτθ πλαiolα τoυ 1Φρoυ.

Πλακεg (με πλ6γμα δoκΦv KαιφαΤvωμclτικη τ0πoυ αβ6φλαφ||

Yπερβλtκ6 παραβολoεrδη μoρφηq oτfγηE 
1

καloμπρf}ιλαE. (κελ0φη). 
, l

Δικτuωματtκ6 πρloματlκ0 πλαiαo. 
J

Στεγαoειζ με κελυφωτiζ καταακευθζ. ]
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ΣημεlΦoεrE 0lκoδoμlκηg Ε.M.l'1. Tμημα AρxιτεκτΟvωv κ0l Φoρεig. H επλoγη
Τoυζ Kαl o ρ6λoE TοUζ σTη δnδtκαoiα oxεδlαoμo0 εv6g αρxlτεκτovlκοt
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H κατοσκεUη πoU aγivε γlα vο τoπoθετηΘεi o oβελiσκoζ στηv πλoτεiα τoU Aγiou Πfτρou στη Pιiψη, απαπo0σε τη σUγxρoνlσμavη πpοσπdθεlο πορo ττoMΦν
αvθρΦπωv Kαl ζιiχJv πoU σUvεργ6στηKαν γlo τov ιδlo σκoπ0. Elνol μlα oξlΦoιμαστη ΦΦυσα κ(πσσκεUη πoU uτΙερβαivεl oε μtμΦE ακ6μη κοl αUτo τo αvτlκεiμεvo
πoU Uτroστηρlζεl, πΦχεlμεvoυ vα μπoρtσεl vα γivεl εr\αφρld, καl γρηγoρα μlαζ καl πΦrclταl γlα μη μ6νlμη. ΣUμβoλΙΦl 6μuξ, παρ'0λo πoU δεv πρ6κaτοl γlα μlo
αρxlτεκrovlκη Kατασκευη, τηv αξΙο τηζ μελtηζ, ηζ σUνεργασioζ γlο τov κ0Ιγ6 σκoπl, αλλd καl την αξiα τηζ εργασiαζ, με οπ0τ6λεσμα τηv εξaλh τηs γνΦσηζ.
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