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Περίληψη 
 

Οι διαγχμιρμξί ςστλήπ ποόβλεφηπ δξκιμώμ ρειρμικήπ ςοάπεζαπ δείυμξσμ όςι ακόμα και ςα πιξ πεοίπλξκα αοιθμηςικά 
ποξρξμξιώμαςα δεμ καςατέομξσμ μα ποξβλέφξσμ επαοκώπ ςη ρειρμική απόκοιρη ακόμα και απλώμ καςαρκεσώμ από 
Οπλιρμέμξ Σκσοόδεμα ή Τξιυξπξιία, παοόςι η διέγεορη και ξι μηυαμικέπ ιδιόςηςεπ ςχμ σλικώμ είμαι a priori γμχρςέπ. 
Ασςή η απξςσυία αμτιρβηςεί εσθέχπ ςημ επιρςημξμικόςηςα ςχμ μεθόδχμ ρειρμικήπ αμάλσρηπ και ρυεδιαρμξύ. 
Παοαδόνχπ, η παοαπάμχ αμεπάοκεια υοηριμξπξιείςαι επιλεκςικά μόμξ εμάμςια ρςιπ λικμιζόμεμεπ καςαρκεσέπ. Ποάγμαςι, 
είμαι ποακςικώπ αδύμαςξμ μα ποξβλέφει καμείπ ςημ απόκοιρη ακόμα και ςηπ απλξύρςεοηπ λικμιζόμεμηπ καςαρκεσήπ, και 
για ασςό ξ λικμιρμόπ έυει υαοακςηοιρςεί υαξςικόπ. Δμςξύςξιπ, η ποόβλεφη ςηπ απόκοιρηπ ρε μξμαδική διέγεορη είμαι 
σπεοβξλικά ασρςηοή δξκιμαρία επαλήθεσρηπ εμόπ δξμικξύ ποξρξμξιώμαςξπ, γιαςί ξύςχπ ή άλλχπ η αβεβαιόςηςα ςηπ 
διέγεορηπ είμαι ςεοάρςια. Για ασςό έυει ποξςαθεί μια αρθεμέρςεοη αλλά επαοκήπ διαδικαρία επαλήθεσρηπ: Ζ ποόβλεφη 
ςχμ ρςαςιρςικώμ υαοακςηοιρςικώμ ςχμ απξκοίρεχμ ρε έμα ρύμξλξ διεγέορεχμ. 
Ζ ξμιλία θα παοξσριάρει ςιπ 600 δξκιμέπ εμόπ λικμιζόμεμξσ ρώμαςξπ πξσ διενήυθηραμ ρςη ρειρμική ςοάπεζα ςξσ ΔΤΖ και 
θα δείνει όςι ςξ ποξρξμξίχμα ςξσ Housner (1962) δεμ είμαι απλξψκό (όπχπ ρσυμά καςηγξοείςαι), αλλά επαοκέπ για ςιπ 
αμάγκεπ ςηπ ρειρμικήπ μηυαμικήπ.  
Ζ παοαπάμχ διαδικαρία δεμ μπξοεί εύκξλα μα εταομξρςεί ρε ποαγμαςικέπ καςαρκεσέπ Οπλιρμέμξσ Σκσοξδέμαςξπ ή 
Τξιυξπξιίαπ, γιαςί θα υοειάζξμςαμ έμα καιμξύοιξ δξκίμιξ για κάθε δξκιμή. Άοα, αμ ςξ δξκίμιξ είμαι μια ξλόκληοη 
καςαρκεσή, ςξ κόρςξπ καθίρςαςαι απαγξοεσςικό. Για μα νεπεοαρςεί ασςό ςξ εμπόδιξ, ρςξ ΔΤΖ νεκίμηρε ποόρταςα μα 
αμαπςύρρεςαι μια μεθξδξλξγία ασςξμαςξπξιημέμηπ καςαρκεσήπ μικοήπ κλίμακαπ δξκιμίχμ Τξιυξπξιίαπ και Οπλιρμέμξσ 
Σκσοξδέμαςξπ (1:10 – 1:40) υοηριμξπξιώμςαπ ςευμξλξγίεπ ςοιρδιάρςαςηπ εκςύπχρηπ (3D printing). Τα δξκίμια θα 
διεγεοθξύμ ρε ρειρμική ςοάπεζα ςξπξθεςημέμη ρε τσγξκεμςοιρςή. Τα ποώςα απξςελέρμαςα θα παοξσριαρςξύμ ρςημ 
παοξύρα ξμιλία. 

 

ύμτομο βιογραφικό 
 

Ο Μιυάληπ Βαριλείξσ είμαι Assistant Professor και επικεταλήπ ςηπ Έδοαπ Σειρμικήπ Αμάλσρηπ και Συεδιαρμξύ ρςξ ΔΤΖ 
ςηπ Εσοίυηπ από ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2019. Δίμαι Πξλιςικόπ Μηυαμικόπ ΔΜΠ (2004), κάςξυξπ MSc από ςξ UC Berkeley (2006) 
και Διδάκςξοαπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Παςοώμ (2010). Σςα εοεσμηςικά ςξσ εμδιατέοξμςα εμςάρρξμςαι ξ λικμιρμόπ, η 
ρειρμική ρσμπεοιτξοά ποξκαςαρκεσαρμέμχμ γετσοώμ, η αμάλσρη εδατικώμ καςαγοατώμ, η ποξρθεςική καςαρκεσή, η 
ρειρμική μόμχρη και ξι καςαρκεσέπ από μπαμπξύ. Δίμαι ξ ποώςξπ βοαβεσθείπ με ςξ βοαβείξ μέξσ εοεσμηςή «Νικόλαξπ 
Αμβοάζηπ» ςξσ ΔΤΑΜ και ποόρταςα η έοεσμά ςξσ υοημαςξδξςήθηκε από ςξ ERC με έμα Starting Grant. 
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