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 Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Υπολογιστική δυναμική με έμφαση σε προβλήματα σεισμικής μηχανικής. 

Ανάπτυξη και εφαρμογές εξειδικευμένου λογισμικού στο πεδίο της υπολογιστικής 

μηχανικής. Γεωτεχνική μηχανική, εδαφοδυναμική και προβλήματα δυναμικής 

αλληλεπίδρασης. Σχεδιασμός και ανάλυση κατασκευών και τεχνικών έργων 

υποδομής (κτίρια, γεωκατασκευές, λιμάνια, δίκτυα μεταφοράς και αγωγών, κ.α.). 

Αποτίμηση και παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας, αποκατάσταση και 

ενίσχυση κατασκευών. Εφαρμογές μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στη μηχανική. 

Βέλτιστος αντισεισμικός σχεδιασμός & αντισεισμικός σχεδιασμός με αρχές 

επιτελεστικότητας έργων πολιτικού μηχανικού. Τεχνο-οικονομική ανάλυση 

κόστους κύκλου ζωής τεχνικών έργων (κόστος και διαχείριση επεμβάσεων, 

αβεβαιότητες, κλπ). 

Επίσης, έχει δοθεί έμφαση σε θέματα ενέργειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος, του πληθυσμού και των ενεργειακών έργων υποδομής (δίκτυα 

μεταφορών, δίκτυα αγωγών, εγκαταστάσεις, δεξαμενές, κλπ) από φυσικές και 

ανθρωπογενείς καταστροφές. Ενδεικτικά ερευνητικά πεδία: α) σχεδιασμός 

χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών φυσικού αερίου έναντι γεωκινδύνων 

(κατολισθήσεις, ενεργά ρήγματα, ρευστοποίηση εδάφους, κ.α.), β) αντισεισμικός 

σχεδιασμός δεξαμενών και τερματικών σταθμών υγρών καυσίμων, γ) σχεδιασμός 

χερσαίων και παράκτιων ανεμογεννητριών με έμφαση στη δυναμική 
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αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδομής, δ) σεισμική τρωτότητα φραγμάτων, χώρων 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, φραγμάτων τελμάτων ορυχείων, κ.α. 

 
 

 Eργαστηριακή υποδομή  
 Υπολογιστική υποδομή. 
 Εξειδικευμένο λογισμικό. 
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