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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Ο Οδηγός Σπουδών που κρατάτε στα χέρια σας συνοψίζει το Πρόγραμμα
Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ευελπιστούμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται
στο παρόν εγχειρίδιο, το καθιστούν πολύτιμο βοήθημα για όλους εσάς τους
φοιτητές αλλά και για το προσωπικό του Τμήματος.
Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών εκπαιδεύει νέα και δραστήρια άτομα να
αναμιγνύουν βασικές αρχές παραδοσιακής μηχανικής με αναδυόμενες τεχνολογίες
για να δημιουργήσουν και να προτείνουν πραγματικά καινοτόμες λύσεις, να
σχεδιάσουν νέα μηχανολογικά συστήματα
και να αναλύσουντεχνολογικά
προβλήματα.
Η επιστήμη του Mηχανολόγου Mηχανικού είναι η πιο παλιά και ευρεία
επιστήμη μηχανικού. Αναδύθηκε ως επιστημονική περιοχή κατά τη βιομηχανική
επανάσταση στην Ευρώπη το 18ο αιώνα, αλλά η ανάπτυξή της ανάγεται αρκετές
χιλιάδες χρόνια πίσω, ίσως στο πρώτο κοπτικό εργαλείο από πέτρα που
κατασκευάσθηκε από άνθρωπο. Η περιοχή εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας
προόδους στην τεχνολογία, και σήμερα οι Mηχανολόγοι Mηχανικοί συνεισφέρουν
σε εξελίξεις αιχμής, όπως τα σύνθετα υλικά, η μηχατρονική και η νανοτεχνολογία.
Αλλά γιατί κάποιος να σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη;
Διότι σήμερα, εν μέσω ανατροπών και αλλαγών που μεταβάλλουν το
τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τοπίο, εμείς εδώ στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουμε
επιλέξει να βαδίζουμε μέσα από τις διαδικασίες του τρίπτυχου «εκπαίδευση –
έρευνα – καινοτομία». Ένα τρίπτυχο, στο οποίο επενδύουμε με όλες μας τις
δυνάμεις, ως το κλειδί που θα ανοίξει τις πόρτες της προόδου του τόπου μας, που
θα βοηθήσει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις ποιοτικής απασχόλησης και να
αντιστρέψουμε τα αρνητικά που βιώνουμε. Χωρίς καινοτομία χάνουμε το τρένο
της ανταγωνιστικότητας. Χωρίς εκπαίδευση χάνουμε την παραγωγικότητά μας.
Χωρίς έρευνα, χάνουμε την «κοινωνία της γνώσης».
Η σύγχρονη μηχανολογία απαιτεί ανθρώπους που είναι σε θέση να συνδυάσουν
ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογικών, επιστημονικών, δημιουργικών και διοικητικών
δεξιοτήτων για την επίτευξη στόχων σε τομείς που αφορούν τη μηχανική, την
παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, την περιβαλλοντική διαχείριση, την
κατασκευαστική μηχανική, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη. Στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπερηφανευόμαστε για τη χρήση σύγχρονων
συστημάτων σαν βάση προσέγγισης για την ανάπτυξη από τους φοιτητές μας
δεξιοτήτων στην εφαρμοσμένη μηχανολογία. Έχουμε επίσης επενδύσει σε μεγάλο
βαθμό σε σημαντικούς νέους τομείς της μηχανικής και μηχανολογίας, όπως η
ταχεία προτυποποίηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι τεχνολογίες
σχεδιασμού και ελέγχου περιβάλλοντος και παραγωγικών διαδικασιών.
Το Τμήμα μας μέσα από συνεχείς και επίπονες προσπάθειες δεκαπέντε και
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πλέον ετών έχει κατορθώσει σήμερα να κατέχει ισοδύναμα μια θέση ανάμεσα στα
Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας. Πολλά μέλη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος σημειώνουν σημαντικές ερευνητικές
επιτυχίες, οδηγώντας το Τμήμα στη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση. Με την
εισαγωγή σας στο Τμήμα, σας προσφέρεται μία μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε
πανεπιστημιακή εκπαίδευση που οδηγεί στο Δίπλωμα του Μηχανολόγου
Μηχανικού. Η επιστήμη του Mηχανολόγου Mηχανικού απαιτεί την κατανόηση
θεμελιωδών εννοιών, όπως μηχανική, κινηματική, θερμοδυναμική, επιστήμη
υλικών και ανάλυση κατασκευών. Ο Mηχανολόγος Mηχανικός χρησιμοποιεί τις
έννοιες αυτές μαζί με εργαλεία, όπως «μηχανική με την υποβοήθηση υπολογιστή»
(computer-aided engineering) και «διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων» (product
lifecycle management), για να αναλύσει και να σχεδιάσει από τις πιο απλές
συσκευές και εγκαταστάσεις, όπως κεντρική θέρμανση μιας πολυκατοικίας, μέχρι
τις πλέον σύνθετες, όπως τεχνητές καρδιές, ρομποτικά συστήματα, αεροπλάνα,
αυτοκίνητα, δορυφόρους και εργοστάσια παραγωγής προϊόντων και ηλεκτρικής
ενέργειας.
Στην πράξη, o Mηχανολόγος Mηχανικός έχει ρόλο στα περισσότερα
συστήματα με τα οποία οι άνθρωποι εργάζονται, μετακινούνται,
ζεσταίνονται/ψύχονται και ψυχαγωγούνται. Συμμετέχει ενεργά στην προστασία
του περιβάλλοντος με την επεξεργασία στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων,
στο σχεδιασμό αποδοτικότερων συσκευών (εξοικονόμηση ενέργειας και νερού)
και στη δέσμευση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στην
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού έχει διαχρονικά την πλέον
σταθερή ζήτηση στην αγορά εργασίας λόγω της ευρύτητας του αντικειμένου του
που επιτρέπει στους Μηχανολόγους Μηχανικούς να μπορούν να εργασθούν με
άνεση σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, όπως είναι η βιομηχανία, η
ενέργεια, η οικοδομή και οι κατασκευές, οι μεταφορές, η παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών, το ελεύθερο επάγγελμα, κ.α. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει
το Τμήμα, το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του είναι ιδιαίτερα υψηλό,
ακόμη και εν μέσω της οικονομική κρίσης.
Ο ζωτικός χώρος επαγγελματικής δραστηριοποίησής σας επεκτείνεται πέρα
από τα ελληνικά σύνορα, οι ευκαιρίες είναι απεριόριστες αλλά και ιδιαίτερα
σκληρός ο ανταγωνισμός που οφείλετε να αντιμετωπίσετε. Οι Καθηγητές του
Τμήματος είμαστε στη διάθεσή σας και κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για να
καλύψουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να σταθούμε αρωγοί στην προσπάθειά
σας. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και υποδομές για να
ενισχύσουμε την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης.
Εκ μέρους των Καθηγητών και του Προσωπικού του Τμήματος, εύχομαι σε
όλους και σε όλες καλή δουλειά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις σπουδές σας.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προέρχεται από το Τμήμα Μηχανικών
Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, το οποίο ήταν ένα από τα τρία νέα τμήματα που
προστέθηκαν στο ΑΠΘ το 1999, στo πλαίσιο της διεύρυνσης της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Ως έδρα του Tμήματος, ορίσθηκε η πόλη της Κοζάνης που είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με το αντικείμενο της ενέργειας αφού στην περιοχή
παράγεται το 70% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας.
Η ίδρυση του Τμήματος και ο τρόπος λειτουργίας του καθορίζεται από το
Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως 179/6.1999 τ. Α.
Το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 το Τμήμα υποδέχθηκε τους πρώτους 120
φοιτητές ενώ τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των εισακτέων είναι περίπου 100
φοιτητές ετησίως. Το φετινό ακαδημαϊκό έτος ο αριθμός των εισακτέων επανήλθε
στους 120.
Σημειώνεται ότι το Τμήμα που ιδρύθηκε αρχικά στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε με την Κ.Υ.Α. 134881
α/Β1/23.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1975/31.12.2003), από 01/01/2004 στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας, αποτελώντας το πρώτο Τμήμα Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης
του Πανεπιστημίου.
Το Τμήμα μετονομάστηκε από ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ σε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ το
2009, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 47 (ΦΕΚ 61/27-04-2009, τ. Α).
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2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Δ.Μ.
2.1.

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Πρύτανης
6

Τουρλιδάκης Αντώνιος

Κοσμήτορες
Σχολών

Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής
Καριώτογλου Πέτρος, Κοσμήτορας Παιδαγωγικής Σχολής

Πρόεδροι
Τμημάτων

Λεμονίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σπηλιόπουλος Μάριος, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Βαμβακίδου Ιφιγένεια, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών
Μπακούρος Ιωάννης, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών
Μαρνέλλος Γεώργιος, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος

Εκπρόσωποι
Ε.ΔΙ.Π.

Τόλης Ευάγγελος, Τακτικό μέλος
Κωνσταντάς Γεώργιος, Αναπληρωματικό μέλος

Εκπρόσωποι
Ε.Τ.Ε.Π.

Σεμερτσίδης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
Γκάλφας Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος

Εκπρόσωποι
Ε.Ε.Π.

Λιούκρας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
Σέμογλου Κλεονίκη, Αναπληρωματικό Μέλος

Εκπρόσωποι
Διοικητικού
Προσωπικού

Λιάκου Μαρία, Τακτικό μέλος
Ίνδος Ηλίας, Αναπληρωματικό μέλος

Εκπρόσωποι
Φοιτητών

Δεν υπεδείχθησαν

Εκπρόσωποι
Μεταπτυχιακών Δεν υπεδείχθησαν
Φοιτητών
Εκπρόσωποι
Υποψηφίων
Διδακτόρων

Στεργίου Κωνσταντίνος, Τακτικό μέλος

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.1.

Πρόεδρος

Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης
7
3.2.

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Θα οριστεί
3.3.

Γενική Συνέλευση Τμήματος

1.

Ι. Μπακούρος

Καθηγητής

Πρόεδρος

2.

Θ. Θεοδουλίδης

Καθηγητής

Μέλος

3.

Ν. Σαπίδης

Καθηγητής

Μέλος

4.

Α. Τουρλιδάκης

Καθηγητής

Μέλος

5.

Α. Κοντογιάννη

Αναπλ. Καθηγήτρια

Μέλος (άδεια)

6.

Ε. Κωνσταντινίδης

Αναπλ. Καθηγητής

Μέλος

7.

Γ. Μαρνέλλος

Αναπλ. Καθηγητής

Μέλος

8.

Γ. Σκόδρας

Αναπλ. Καθηγητής

Μέλος

9.

Δ. Γιαγκόπουλος

Επίκ. Καθηγητής

Μέλος

10.

Γ. Νενές

Επίκ. Καθηγητής

Μέλος

11.

Σ. Παναγιωτίδου

Επίκ. Καθηγήτρια

Μέλος

12.

Γ. Πανάρας

Λέκτορας

Μέλος

13.

Ρ.Ε. Σωτηροπούλου

Λέκτορας

Μέλος

Ομότιμοι Καθηγητές
1.
Μπάρτζης Ιωάννης
2.
Πηλαβάκης Πέτρος
Τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμπληρώνουν 1 εκπρόσωπος των
φοιτητών, 1 μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π, και 2 εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών
(15% του αριθμού μελών του Μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού που είναι μέλη
της Γ.Σ. του Τμήματος). Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος

αποτελείται από το σύνολο των μελών του Μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού του
Τμήματος και τους δύο (2) εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών φοιτητών.
3.4.

8

Γραμματεία

Γραμματέας:

Άννα Β. Τζήκα

Τηλέφωνα
Γραμματείας:

24610 56600, 24610 56604, 24610 56605

Διεύθυνση:

Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50 132, Κοζάνη

3.5.

FAX: 2461 056601 ή 24610 56603.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Πρώτος Κύκλος Σπουδών
Υπεύθυνοι
Θ. Θεοδουλίδης
Σ. Κωνσταντινίδης
Ι. Μπακούρος
Ν. Σαπίδης
Γ. Μαρνέλλος
Γ. Σκόδρας
Δεύτερος Κύκλος Σπουδών
Εξάμηνο
Κατεύθυνση
Υπεύθυνος
7ο, 8ο
Ενεργειακή
Ε. Κωνσταντινίδης
Βιομηχανικής Διοίκησης
Ι. Μπακούρος
Κατασκευαστική
Ν. Σαπίδης
Τρίτος Κύκλος Σπουδών
Εξάμηνο
Κατεύθυνση
Κύκλος Εξειδίκευσης
Υπεύθυνος
Παραγωγή και μεταφορά
Ε.
9ο, 10ο
Ενεργειακή
ενέργειας
Κωνσταντινίδης
Περιβάλλον και χρήση
Ενεργειακή
Γ. Μαρνέλλος
Ενέργειας
Βιομηχανικής Διοίκησης Βιομηχανικής Διοίκησης Ι. Μπακούρος
Κατασκευαστική
Κατασκευές και Υλικά
Ν. Σαπίδης
Εξάμηνο
1ο, 2ο
3ο, 4ο
5ο, 6ο

4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την
προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά
στα βασικά αντικείμενα του μηχανολόγου μηχανικού.
Η Μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το
περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα
συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. Οι δραστηριότητες του
μηχανολόγου μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη,
το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την
οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα μας ετοιμάζει τους
νέους μηχανικούς, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή
τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.
Οι σκοποί του Τμήματος όσον αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών είναι:
● Να δώσει στους φοιτητές με το τέλος των σπουδών τους μια βαθιά γνώση των
βασικών αρχών, που αφορούν στο αντικείμενο του μηχανολόγου μηχανικού.
● Να τους εκπαιδεύσει και να τους δώσει τις ικανότητες που απαιτούνται για να
εφαρμόσουν αυτή τη γνώση.
● Να τους δώσει υψηλής ποιότητος γνώσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις
ανάγκες της βιομηχανίας και της χώρας γενικότερα
● Να αναπτύξει μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης των σπουδαστών στο
αντικείμενο του Τμήματος.
● Να ενθαρρύνει τους φοιτητές να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στις
σπουδές τους και να βεβαιώνεται ότι κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των
δυνατοτήτων και των ευκαιριών που τους παρέχονται.
● Να διαθέσει εγκαταστάσεις και εργαστήρια, τα οποία ακολουθούν την πρόοδο
και τις ανάγκες της τεχνολογίας και
● Να ενισχύσει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ των φοιτητών και να τους
καταστήσει ικανούς να μελετούν ανεξάρτητα και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους.
Έτσι οι φοιτητές θα πρέπει με τη συμπλήρωση των πέντε χρόνων σπουδών,
● Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στα σύγχρονα προβλήματα
της βιομηχανίας, πάνω στο αντικείμενό τους.
● Να γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές σε όλο το εύρος των
τεχνολογιών στις οποίες έχουν εξειδικευθεί.
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● Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία για την επίλυση
τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων, όπως χρήση των συστημάτων
πληροφορικής, χρήση υπολογιστή, χρήση πακέτων λογισμικού.
● Να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά γραπτά και προφορικά και
να μπορούν να αποδίδουν μέσα σε μία ομάδα.
● Να είναι ικανοί να σχεδιάσουν, να εκτελέσουν και να διοικήσουν ένα
συγκεκριμένο έργο.
● Να έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν ατομικά την εξέλιξη του
αντικειμένου τους και να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους και
● Να είναι σε θέση να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους στη βιομηχανία
και την κοινωνία.
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, εκτός της εκπαιδευτικής λειτουργίας,
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων
υψηλής τεχνολογίας, τα οποία συμμετέχουν με επιτυχία σε μια σειρά από εθνικά
και διεθνή ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα, τα αποτελέσματα των οποίων
δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζονται σε διεθνή ή
εθνικά συνέδρια. Επίσης, το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση της
πανεπιστημιακής έρευνας με τη βιομηχανική παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη. Οι
γνώσεις και δεξιότητες που παρέχονται στους φοιτητές του Τμήματος, τους
προετοιμάζουν για να στελεχώσουν με αξιώσεις τμήματα παραγωγής και
ανάπτυξης βιομηχανιών και επιχειρήσεων. Επιπλέον το Τμήμα φιλοδοξεί, να
προκύψουν από τους φοιτητές του και αξιόλογοι ερευνητές οι οποίοι με τη σειρά
τους θα στελεχώσουν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

4.1.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατευθύνσεις Σπουδών
1. Ενεργειακή Κατεύθυνση
1ος Κύκλος : Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας
2ος Κύκλος : Περιβάλλον και Χρήση Ενέργειας
2. Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης
1ος Κύκλος: Βιομηχανική Διοίκηση
3. Κατασκευαστική Κατεύθυνση
1ος Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά
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4.2.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τομείς και Εργαστήρια
12

1.

Τομέας Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας
Διευθυντής: Καθ. Α. Τουρλιδάκης

•

Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών

•

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών

•

Εργαστήριο Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

2.

Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας
Διευθυντής: Αν. Καθ. Γ. Μαρνέλλος

•

Εργαστήριο Τεχνολογιών Χρήσης Ενέργειας

•

Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

•

Εργαστήριο Θερμικού Περιβάλλοντος

3.

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης
Διευθυντής: Καθ. Ι. Μπακούρος

•

Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή
Έρευνα

•

Εργαστήριο Διαχείρισης Τεχνολογίας

•

Εργαστήριο Καθαρών Ενεργειακών Τεχνολογιών και Ενεργειακής Πολιτικής

4.

Τομέας Κατασκευών και Υλικών
Διευθυντής: Καθ. Ν. Σαπίδης

•

Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων

•

Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών

•

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Μη Καταστροφικών
Ελέγχων

•

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών και Μηχανουργικών Κατεργασιών

5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ,
ΑΡΓΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
5.1.

Mαθήματα και Εξετάσεις

Εγγραφή πρωτοετών ( Οι ημερομηνίες καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας)
Yποβολή δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου
1ο 15μερο Οκτωβρίου
Mαθήματα χειμερινού εξαμήνου
26/09/2016 - 23/12/2016
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου
23/01/2017 - 10/02/2017
Yποβολή δηλώσεων μαθημάτων θερινού εξαμήνου
2ο 15μερο Φεβρουαρίου
Mαθήματα θερινού εξαμήνου
13/02/2017- 26/05/2017
Εξετάσεις θερινού εξαμήνου
29/05/2017 - 16/06/2017

5.2.

Aργίες και Φοιτητικές Διακοπές Xειμερινού Eξαμήνου

11 Οκτωβρίου (Απελευθέρωση της Κοζάνης)
28 Oκτωβρίου (Εθνική εορτή)
17 Nοεμβρίου (Επέτειος Πολυτεχνείου)
6 Δεκεμβρίου (Αγίου Νικολάου - Πολιούχου της Κοζάνης)
24 Δεκεμβρίου - 7 Iανουαρίου (Διακοπές Xριστουγέννων)
30 Iανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)

5.3.

Aργίες και Φοιτητικές Διακοπές Θερινού Eξαμήνου

24 Φεβρουαρίου – 27 Φεβρουαρίου (Παρασκευή πριν τη Μεγάλη Αποκριά έως και
την Kαθαρά Δευτέρα)
25 Mαρτίου
(Εθνική εορτή)
8 Απριλίου – 23 Απριλίου
(Διακοπές Πάσχα)
1 Μαΐου
(Πρωτομαγιά)
5 Ιουνίου
(Aγίου Πνεύματος)
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
6.1.
14

Διάρκεια Σπουδών

H ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι 10 εξάμηνα.
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.
6.2. Ανώτατη διάρκεια φοίτησης - Μερική φοίτηση-Διαγραφή φοιτητών
- Διακοπή σπουδών (εφαρμογή διατάξεων άρθρου 33, παρ. 2, 3,4, 11α
και 11β και του άρθρου 80 παρ. 9α, 9β, 9γ Ν. 4009/2011)
ν = αριθμός κανονικής διάρκειας φοίτησης σε εξάμηνα (στο Τμήμα μας
δέκα (10) εξάμηνα).
α) Φοιτητές που δεν εγγραφούν (δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων) για δύο
συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Τμήμα, με
διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Τμήματος. (άρθρο 33, παρ. 2,
Ν.4009/2011.
β) Φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και μετά,
χάνουν αυτοδικαίως την φοιτητική τους ιδιότητα και διαγράφονται, μόλις
συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση με ν + 4. (άρθρο 33, παρ. 11α, Ν. 4009/11).
γ) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-82012) συμπλήρωσαν διάρκεια φοίτησης ίση ή μεγαλύτερη από 2ν+ 4, θα πρέπει
να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 20132014 (31-8-2014) για να μην χάσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα
(άρθρο 80, παρ. 9α, Ν. 4009/11).
δ) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-82012) συμπλήρωσαν διάρκεια φοίτησης ίση ή μεγαλύτερη από ν + 4, θα πρέπει
να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 20142015 (31-8-2015) για να μην χάσουν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα
(άρθρο 80, παρ. 9β , Ν. 4009/11).
ε) Όσοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (31-82012) συμπλήρωσαν διάρκεια φοίτησης μικρότερη από ν+4, χάνουν αυτοδικαίως

τη φοιτητική τους ιδιότητα, μόλις συμπληρώσουν διάρκεια φοίτησης ίση με 2ν
(άρθρο 80, παρ. 9γ , Ν. 4009/11).
στ) Για την περίπτωση φοιτητών μερικής φοίτησης, ο ανώτατος χρόνος
σπουδών για τη λήψη διπλώματος είναι ίσος με 2ν
ζ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη
Γραμματεία του Τμήματος και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος,
τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι
περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη
διπλώματος σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά
δεν θα προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι
φοιτητές, που διακόπτουν κατά τα παραπάνω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη
φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους.
Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται αυτοδικαίως στο
Τμήμα. Η αίτηση για διακοπή σπουδών, γίνεται δύο φορές το έτος και
αποκλειστικά, το χρονικό διάστημα των δηλώσεων μαθημάτων. (χειμερινού
και εαρινού εξαμήνου)
6.3.
Κύκλοι και Κατευθύνσεις Σπουδών - Κύκλοι Εξειδίκευσης
Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών.
• Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί έξι εξάμηνα (1° έως 6°) και
περιλαμβάνει 35 υποχρεωτικά μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης και της Εργασίας
Μηχανολογικού Σχεδιασμού), τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις
σπουδών.
• Ο Δεύτερος Κύκλος Σπουδών διαρκεί δύο εξάμηνα (7° και 8°).
Περιλαμβάνει δώδεκα (12) μαθήματα, έξι (6) κοινά Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
(ΥΚ) μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις, δύο (2) Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ)
μαθήματα για κάθε κατεύθυνση και τέσσερα (4) Επιλογής (Ε) μαθήματα για κάθε
κατεύθυνση. Στο δεύτερο κύκλο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές με βάση τα
ενδιαφέροντά τους να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες Κατευθύνσεις Σπουδών.
1. Ενεργειακή Κατεύθυνση
2. Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης
3. Κατασκευαστική Κατεύθυνση
Η κατεύθυνση την οποία θέλει να ακολουθήσει κάθε φοιτητής καθορίζεται με
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αντίστοιχη δήλωση για ένταξη σε Κατεύθυνση σπουδών, την οποία καταθέτει ο
ίδιος στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του Δεύτερου Κύκλου Σπουδών
(7° εξάμηνο) .
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• Ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών (9° και 10° εξάμηνο) περιλαμβάνει τρία (3)
μαθήματα Υποχρεωτικά Κύκλου και πέντε (5) μαθήματα Επιλογής από αυτά που
διατίθενται.
Οι κύκλοι εξειδίκευσης ανά κατεύθυνση είναι:
1. Ενεργειακή Κατεύθυνση
1ος Κύκλος : Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας
2ος Κύκλος : Περιβάλλον και Χρήση Ενέργειας
2. Βιομηχανικής Διοίκησης
1ος Κύκλος Βιομηχανικής Διοίκησης
3. Κατασκευαστική Κατεύθυνση
1ος Κύκλος Κατασκευές και Υλικά
Ο Κύκλος Εξειδίκευσης τον οποίο θέλει να ακολουθήσει κάθε φοιτητής
καθορίζεται με αντίστοιχη δήλωση για ένταξη σε Κύκλο Εξειδίκευσης (που
περιλαμβάνεται στη κατεύθυνση που έχει επιλέξει στον δεύτερο κύκλο σπουδών),
την οποία καταθέτει ο ίδιος στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του Τρίτου
Κύκλου Σπουδών (9° εξάμηνο).
Για τη διευκόλυνση των φοιτητών, ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τον
αριθμό μαθημάτων, που πρέπει να συμπληρώσει ο φοιτητής για τη λήψη του
Διπλώματος

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης να φροντίζετε να καλύπτετε τον παρακάτω
αριθμό μαθημάτων ανά κατηγορία δηλ. (Υ), (ΥΚ), (ΕΚ), (Ε).
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2ου ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1ου
ΕΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΥ
3ου ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΜΕ ΤΗ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ
(1ο-2ο-3ο ΕΤΟΣ)
(4ο ΕΤΟΣ)
(5ο ΕΤΟΣ)
6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΥΚ)

1999-2001

8
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
50 +
31 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)
(ΥΚ)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
+ ΕΡΓΑΣΙΑ
+
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

31 Υ, 14 ΥΚ
4Ε
Σ

8
6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
51 +
(ΥΚ)
(ΥΚ)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)
+
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

32 Υ, 14 ΥΚ
4Ε
Σ

32 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(Υ)

2002-2004

2005-2009

+ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

37 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ)

6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΥΚ)

+ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΕΚ)
2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)

2010-2012

2012-2013

8
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
58 +
(ΥΚ)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
+
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

37 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(Υ)

3
6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΥΚ)
(ΥΚ)

+ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΕΚ)

58 +
5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΕΚ)

4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)

+
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

3
6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
34 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ)
(ΥΚ)
(ΥΚ)
55 +
+ ΕΡΓΑΣΙΑ
2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(ΕΚ)
(ΕΚ)
4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)

Σημείωση: Σ = ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

+
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

37 Υ, 14 ΥΚ
4 ΕΚ, 2 Ε
Σ

37 Υ, 9 ΥΚ
7 ΕΚ, 4 Ε
Σ

34 Υ, 9 ΥΚ
7 ΕΚ, 4 Ε
Σ
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Δικαιολογητικά πρωτοετών φοιτητών

Με βάση τα αποτελέσματα των Γενικών Εξετάσεων καθορίζεται, από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων.
Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση για εγγραφή (έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
2. Τίτλος απόλυσης, απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το
οποίο αποφοίτησε ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των
τίτλων αυτών.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο νεοεισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι
εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της
Ελλάδας (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
5. Κατά την εγγραφή ο νεοεισαγόμενος επιδεικνύει στη Γραμματεία του
Τμήματος το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το
οποίο αποδεικνύονται τα ατομικά του στοιχεία και καταθέτει και ένα απλό
φωτοαντίγραφο.
6. Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (χορηγείται από το Λύκειο).
6.5.

Δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων εξαμήνου

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται, πρέπει κάθε
φοιτητής να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος μια δήλωση, η οποία να
περιλαμβάνει εκείνα τα μαθήματα, τα οποία αποφάσισε να παρακολουθήσει στο
συγκεκριμένο εξάμηνο. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού εντύπου, το οποίο
διατίθεται από τη Γραμματεία. Η δήλωση μαθημάτων ουσιαστικά αποτελεί και
την εγγραφή του φοιτητή ανά εξάμηνο στο Τμήμα.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία δήλωση δε γίνεται δεκτή, όπως δεν
επιτρέπεται και οποιαδήποτε αλλαγή μαθημάτων.
Με αυτή τη δήλωση κάθε φοιτητής αποκτά δικαίωμα:
1. να παραλάβει τα διδακτικά βοηθήματα μέσω του προγράμματος
ΕΥΔΟΞΟΣ (βιβλία, σημειώσεις κλπ), που διατίθενται γι’ αυτά τα μαθήματα στην
αρχή του συγκεκριμένου εξαμήνου.
2. να συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσε στο τέλος του
συγκεκριμένου εξαμήνου και στην επόμενη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
H παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο
ή από οποιονδήποτε, ο οποίος θα έχει νόμιμη εξουσιοδότηση γι’ αυτό το σκοπό, ή
με συστημένη επιστολή.

Aν ένας φοιτητής δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δε θα παρακολουθήσει τα μαθήματα, δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει
διδακτικά βοηθήματα, ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις αυτού του εξαμήνου.
Ο πρωτοετής φοιτητής μπορεί να δηλώσει για παρακολούθηση μόνον τα
μαθήματα που αντιστοιχούν στο εξάμηνο που παρακολουθεί.
Ο φοιτητής των μεγαλυτέρων ετών έχει δικαίωμα να δηλώσει μαθήματα με την
εξής προτεραιότητα: πρώτα δηλώνονται τα οφειλόμενα μαθήματα αρχίζοντας κατά
σειρά από τα μαθήματα του πιο μικρού εξαμήνου και μετά τα νέα μαθήματα (δεν
έχει δικαίωμα να δηλώνει μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων από αυτό που
βρίσκεται). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μαθημάτων που μπορεί να
δηλώσει.
Για ένα χειμερινό εξάμηνο μπορεί να δηλωθούν μόνο εκείνα τα μαθήματα, τα
οποία περιλαμβάνονται στα μαθήματα όλων των χειμερινών εξαμήνων (1ο, 3ο, 5ο,
7ο και 9ο) του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Για ένα θερινό εξάμηνο
μπορεί να δηλωθούν μόνο τα μαθήματα των θερινών εξαμήνων (2ο, 4ο, 6ο, 8ο και
10ο) του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. Mαθήματα του χειμερινού
εξαμήνου δε διδάσκονται στο θερινό εξάμηνο και αντιστρόφως.
6.6.

Αξιολόγηση των σπουδαστών. Εξετάσεις

Η αξιολόγηση των σπουδαστών για την απόδοσή τους σε κάθε μάθημα γίνεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Ο οριστικός βαθμός σε κάθε
μάθημα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, που αποτελεί το 30% του
οριστικού βαθμού, με το οποίο αξιολογείται η απόδοση του σπουδαστή κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου και ο βαθμός προκύπτει από τη βαθμολόγηση ασκήσεων,
θεμάτων ή και μία τουλάχιστον ενδιάμεση γραπτή εξέταση, κατά την κρίση του
διδάσκοντος. Το δεύτερο μέρος, που αποτελεί το 70% του οριστικού βαθμού, με το
οποίο αξιολογείται η απόδοση του σπουδαστή στις τελικές εξετάσεις του
μαθήματος.
Για τις τελικές εξετάσεις και για τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε
εξάμηνο, υπάρχουν 2 εξεταστικές περίοδοι. H πρώτη περίοδος ορίζεται αμέσως
μετά τη λήξη του συγκεκριμένου εξαμήνου, χειμερινού ή θερινού. H δεύτερη
ορίζεται το Σεπτέμβριο, πριν αρχίσει το επόμενο χειμερινό εξάμηνο.
Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, μόνον εκείνων
των μαθημάτων του εξαμήνου, τα οποία έχει μόνος του καθορίσει με τη
δήλωση μαθημάτων, που κατέθεσε στην αρχή αυτού του εξαμήνου.
H διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις εβδομάδες για τις περιόδους ΙανουαρίουΦεβρουαρίου, τρεις εβδομάδες του Ιουνίου και τέσσερις εβδομάδες για την
περίοδο Σεπτεμβρίου, αλλά μπορεί να επιμηκύνονται αν συντρέχει λόγος.
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Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δε συμμετέχει στο μάθημα ή συμμετέχει μεν
αλλά δεν έχει πάρει οριστικό βαθμό που να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε
μετά και από τη δεύτερη τελική εξέταση του μαθήματος τον Σεπτέμβριο, τότε:
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1. Eάν πρόκειται για Υποχρεωτικό, Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης και Επιλογής
Κατεύθυνσης μάθημα, έχει την υποχρέωση να ξαναδηλώσει πάλι το μάθημα
αυτό σε επόμενο εξάμηνο. Mε τη δήλωση αυτή έχει την ευκαιρία να επαναλάβει
την εκπαιδευτική διαδικασία στο μάθημα αυτό και αποκτά πάλι το δικαίωμα
συμμετοχής του στις αντίστοιχες εξετάσεις.
2. Eάν πρόκειται για Επιλογής μάθημα, μπορεί να δηλώσει πάλι το ίδιο
μάθημα σε ένα επόμενο εξάμηνο για να επαναλάβει την εκπαιδευτική διαδικασία
στο μάθημα αυτό και να αποκτήσει έτσι το δικαίωμα συμμετοχής του στις
αντίστοιχες εξετάσεις. Έχει όμως και τη δυνατότητα να μην ξαναδηλώσει πια αυτό
το μάθημα, αλλά σε επόμενο εξάμηνο να επιλέξει και να δηλώσει αντί γι’ αυτό
ένα άλλο Επιλογής μάθημα που του διατίθεται στην κατεύθυνσή του.
6.7.

Διδακτικά βοηθήματα

Tο διδακτικό έργο συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα συγγράμματα ή άλλα
βοηθήματα τα οποία χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές, όπως ακόμα και με την
εξασφάλιση της ενημέρωσης και της πρόσβασής τους στην σχετική ελληνική και
ξένη βιβλιογραφία (άρθρ. 23 § 2 N 1268/82).
6.8.

Δυνατότητα αλλαγής Κατεύθυνσης Σπουδών

Αν ένας φοιτητής, αφού δηλώσει ότι ακολουθεί μια συγκεκριμένη Κατεύθυνση
Σπουδών, κρίνει ότι για κάποιο λόγο θέλει να αλλάξει Κατεύθυνση, μπορεί να το
κάνει μέσα στην προθεσμία κατάθεσης δηλώσεων για την ένταξη σε Κατευθύνσεις
Σπουδών στην αρχή του αμέσως επόμενου εξαμήνου δηλώνοντας την
Κατεύθυνση της νέας του προτίμησης.
Η αλλαγή κατεύθυνσης γίνεται με την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων στο
θερινό εξάμηνο του 4ου έτους και με την προϋπόθεση, ο φοιτητής να συμπληρώσει
επιτυχώς τις εξετάσεις στα μαθήματα (κοινά υποχρεωτικά και επιλογής) που
αντιστοιχούν στη νέα κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξει, ανεξάρτητα από το
πόσες επιτυχείς εξετάσεις έχει ήδη στο ενεργητικό του μέχρι τη στιγμή της
αλλαγής.

6.9.

Σπουδαστική Εργασία - Διπλωματική Εργασία

Oι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού, πέρα των μαθημάτων που
διδάσκονται, περιλαμβάνουν δύο εργασίες.
α) Σπουδαστική Εργασία
Η Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού (Σπουδαστική Εργασία) αποτελεί ένα
υποχρεωτικό θέμα λεπτομερούς ανάλυσης και μελέτης για τον σχεδιασμό ή την
κατασκευή κάποιας συσκευής ή διεργασίας, με βάση τις γνώσεις που έχει
αποκτήσει και έχει ως στόχο να καταδείξει την δυνατότητα σύνθεσης των
γνώσεων που έχει αποκτήσει και ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα που θα έχει στην πράξη. Ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής της
βοηθά τους σπουδαστές να αναπτύσσουν ένα πνεύμα συνεργασίας με άλλους
τεχνικούς πράγμα που είναι απαραίτητο στη σημερινή κοινωνία.
Η εργασία αυτή πραγματοποιείται στο τέλος του Πρώτου Κύκλου Σπουδών,
μπορεί να εκτελείται σε συνεργασία με άλλους σπουδαστές υπό την καθοδήγηση
του επιβλέποντα καθηγητή και βαθμολογείται με επιτυχώς ή ανεπιτυχώς (pass/fail)
ως εξαμηνιαίο υποχρεωτικό μάθημα.
β) Διπλωματική Εργασία
Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού ολοκληρώνονται με τη Διπλωματική
Εργασία. H εργασία αυτή είναι μία εκτεταμένη μελέτη σε μία επιστημονική
περιοχή του Τμήματος. Ο Διπλωματική Εργασία, έχει σαν σκοπό να καταδείξει ότι
ο φοιτητής είναι σε θέση να εργασθεί και να εμβαθύνει επιστημονικά σε ένα στενό
αντικείμενο.
Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει την περιοχή, στην οποία θέλει να εκπονήσει
τη Διπλωματική του Εργασία. O μόνος περιορισμός σ’ αυτή την επιλογή είναι, ότι
η Διπλωματική Εργασία πρέπει να αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο ενός
(τουλάχιστον) από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης Σπουδών του, το οποίο έχει
ο ίδιος παρακολουθήσει.
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6.10.
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Δίπλωμα

Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Δ.Μ.
παίρνουν χωρίς διάκριση τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού.
Στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, που μπορεί να πάρει κάθε
απόφοιτος, φαίνονται αναλυτικά όλα τα μαθήματα, τα οποία παρακολούθησε. Από
αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο παρουσιάζει το προσωπικό πρόγραμμα σπουδών
του κάθε αποφοίτου, φαίνεται η Κατεύθυνση Σπουδών και ο Κύκλος Εξειδίκευσης
του φοιτητή.
6.11.

Υπολογισμός του Βαθμού Διπλώματος

Λεπτομέρειες για τον υπολογισμό του βαθμού διπλώματος υπάρχουν στο κεφάλαιο
8.5 (Προϋποθέσεις απόκτησης διπλώματος).

7. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
H Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για φοιτητικά και διοικητικά θέματα. Ειδικότερα στα φοιτητικά θέματα περιλαμβάνονται :
1. Οι εγγραφές των φοιτητών.
2. H τήρηση του αρχείου των φοιτητών, στο οποίο περιλαμβάνονται η βαθμολογία,
στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση διπλωμάτων.
3. H σύνταξη καταστάσεων φοιτητών, σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής εκ μέρους
τους των μαθημάτων, που αυτοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
4. H έκδοση πιστοποιητικών.
Όσον αφορά την εξυπηρέτηση των φοιτητών, αυτή γίνεται όλες τις εργάσιμες
μέρες από 11:00 έως 13:00 στα γραφεία της Γραμματείας.
Για τις εγγραφές των πρωτοετών ισχύουν ειδικότερα τα εξής :
Μετά την αποστολή από το Y.ΠΑΙ.Θ. των πινάκων των επιτυχόντων, η
Διοικούσα Επιτροπή του Π.Δ.Μ. ορίζει την προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει
να έχουν πραγματοποιηθεί οι εγγραφές. H προθεσμία αυτή είναι καταλυτική, που
σημαίνει ότι χάνει το δικαίωμα εγγραφής του όποιος είναι εκπρόθεσμος. Αμέσως
μετά τον ορισμό της, η προθεσμία εγγραφών γνωστοποιείται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Τμήματος.
H Γραμματεία, τέλος, ενημερώνει τους φοιτητές σχετικά με τα Ευρωπαϊκά
προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, καθώς επίσης και με τον κανονισμό
γραπτών εξετάσεων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό
τους, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Σημειώνεται ότι
εκτός των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας στις αίθουσες που αντιστοιχούν σε
κάθε μάθημα, στην περίπτωση των περισσοτέρων υποχρεωτικών μαθημάτων
διεξάγονται επιπλέον εργαστηριακές ασκήσεις ή θέματα που ισοδυναμούν με μια
πρόσθετη εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας.
H κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι
υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται, πάντως, σε συνθήκες κανονικής
φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που
απαιτούνται για τη λήψη του Διπλώματος και στην αλληλουχία των
προαπαιτούμενων και εξαρτωμένων από προαπαιτούμενα μαθήματα. Με τη
διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος σπουδών, ορίζονται τα προαπαιτούμενα
και τα εξαρτώμενα από προαπαιτούμενα μαθήματα.
Όποια διαμόρφωση κι αν δώσει κάθε φοιτητής στο προσωπικό του πρόγραμμα,
αυτό που συνιστάται ιδιαίτερα είναι να ακολουθήσει τουλάχιστον τη χρονική
σειρά των υποχρεωτικών μαθημάτων, όπως αυτή δίνεται στο ενδεικτικό
Πρόγραμμα Σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει να αντιμετωπίσει
πρόσθετες δυσκολίες, επειδή δε θα έχει τις απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις
για την παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας σε
υποχρεωτικό μάθημα, υποχρεωτικό κατεύθυνσης ή επιλογής κατεύθυνσης, ο
φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. Επιπλέον
συνιστάται στους φοιτητές, ιδιαίτερα η παρακολούθηση των παραδόσεων των
μαθημάτων και η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα τους βοηθήσει
στην κατανόηση των αντικειμένων και τη λύση τυχόν αποριών που
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της μελέτης τους.
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8.1 Πρόγραμμα ανά εξάμηνο
1ος Κύκλος Σπουδών
Ο 1ος Κύκλος Σπουδών αποτελείται από έξι εξάμηνα (1ο έως 6ο). Όλα τα
μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
26
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

101

Μαθηµατικά Ι

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

4

5

2

103

Φυσική

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

4

5

3

104

Χηµεία

Γ. Μαρνέλλος

Υποχρεωτικό

4

5

4

105

Εισαγωγή στους
Η/Υ

Μ. Πολίτης

Υποχρεωτικό

5

5

5

113

Μηχανολογικό
Σχέδιο I

Ν Σαπίδης

Υποχρεωτικό

4

5.5

6

144

Γραµµική Άλγεβρα

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

3

3.5

7

141

Αγγλικά Ι

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

2

2

Επικουρούντες

Ε. Τόλης

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

102

Μαθηµατικά ΙΙ

2

109

Τεχνολογία
Υλικών Ι

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

4

5

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

5

6

3

111

Στατική

Ν. Σαπίδης

Υποχρεωτικό

5

6

4

146

Μηχανολογικό
Σχέδιο IΙ

Ν. Σαπίδης

Υποχρεωτικό

4

6

5

149

Τεχνολογία και
Καινοτοµία Οικονοµική
Επιστήµη και
Επιχειρηµατικότητα

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

3

4

6

142

Αγγλικά ΙΙ

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

2

2

Επικουρούντες

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον

1

110

Αντοχή Υλικών

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

5

6.5

2

107

Στατιστική

Σ. Παναγιωτίδου

Υποχρεωτικό

5

6

3

119

Θερµοδυναµική Ι

Γ. Σκόδρας

Υποχρεωτικό

5

6.5

4

132

Μαθηµατικά ΙΙΙ

Θ. Ζυγκιρίδης

Υποχρεωτικό

4

5

5

135

Τεχνολογία
Υλικών ΙΙ

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

5

6

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

Επικουρούντες
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4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

1

112

∆υναµική

∆. Γιαγκόπουλος

Υποχρεωτικό

5

6.5

2

108

Στοιχεία
Μηχανών Ι Μηχανολογικό
Εργαστήριο

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

5

6.5

3

120

Μηχανική
Ρευστών Ι

Γ. Πανάρας

Υποχρεωτικό

5

6

4

137

Μαθηµατικά IV

Θ. Ζυγκιρίδης

Υποχρεωτικό

4

5

5

114

Βασικές Αρχές
Μηχανουργικών
Κατεργασιών

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

5

6

Επικουρούντες

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
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Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

118

Ε.Κωνσταντινίδης

Υποχρεωτικό

5

5.5

2

140

Ταλαντώσεις και
∆υναµική Μηχανών

∆. Γιαγκόπουλος

Υποχρεωτικό

5

5.5

3

147

Επιχειρησιακή
Έρευνα Ι

Γ. Νενές

Υποχρεωτικό

5

5.5

4

116

Ηλεκτροτεχνία

Θ. Θεοδουλίδης

Υποχρεωτικό

5

5

5

138

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό

5

5.5

199

Εργασία
Μηχανολογικού
Σχεδιασµού
(Σπουδαστική
εργασία)

Α. Τουρλιδάκης

Υποχρεωτικό

4

4

Ώρες
∆ιδ.
5

∆ιδ.
Μον.
5

6

Μάθηµα
Μετάδοση
Θερµότητας

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α
1

Κωδ.
Αριθ.
117

2

Κατηγορία
Επικουρούντες Μαθήµατος
Κ. Ράλλης
Υποχρεωτικό

Μάθηµα
Ηλεκτρικές Μηχανές

∆ιδάσκοντες
Θ. Θεοδουλίδης

127

Ήπιες και Νέες
Μορφές Ενέργειας

Γ. Σκόδρας

Υποχρεωτικό

4

4.5

3

123

Βιοµηχανική
∆ιοίκηση

Σ. Παναγιωτίδου

Υποχρεωτικό

5

5.5

4

106

Αριθµητική Ανάλυση
και Προσοµοίωση

Ρ.Σωτηροπούλου

Υποχρεωτικό

5

5

5

131

Τεχνολογία
Περιβάλλοντος

Γ. Μαρνέλλος

Υποχρεωτικό

4

4.5

6

133

Θερµοδυναµική ΙΙ

∆. Κολοκοτρώνης

Υποχρεωτικό

5

5.5

Μ. Πολίτης
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2ος Κύκλος Σπουδών
Ο 2ος Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει δύο εξάμηνα (7ο και 8ο).

α) Κατεύθυνση: Ενεργειακή Κατεύθυνση
30

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

1

204

Ατµοπαραγωγοί Ι

∆. Κολοκοτρώνης

2

207

Θέρµανση -Ψύξη Κλιµατισµός

Γ. Πανάρας

3

219

Συστήµατα
Αυτόµατου Ελέγχου

4

372

5

9

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

5

5.5

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

5

5.5

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

5

5.5

Αριθµητικές Μέθοδοι
Σχεδιασµού
Μηχανολογικών
Κατασκευών

∆. Γιαγκόπουλος

Επιλογής

5

4.5

206

Μηχανές Εσωτερικής
Καύσης

∆. Κολοκοτρώνης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

5

4.5

6

228

Υπολογιστική
Μηχανική Ι

Μ. Πολίτης

Επιλογής

4

4.5

7

250

Πειραµατικές Μέθοδοι
και Μετρητική
Τεχνολογία

Ε.Κωνσταντινίδης

Επιλογής

4

4.5

8

230

Έλεγχος Ποιότητας

Γ. Νενές

Επιλογής

4

4.5

254

Συστήµατα
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Θ.Θεοδουλίδης

Επιλογής

4

4.5

Επικουρούντες

∆. Κολοκοτρώνης

Κατηγορία
Μαθήµατος
Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

205

Στροβιλοµηχανές

Α. Τουρλιδάκης

5

5.5

2

241

Αξιοπιστία,
Συντήρηση και
Ασφάλεια
Συστηµάτων

Ι. Μπακούρος

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

5.5

3

249

Μηχανική
Ρευστών ΙΙ

Ε. Κωνσταντινίδης

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

5.5

4

224

Στρατηγική
∆ιοίκηση

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής

4

4.5

252

Μηχανουργικές
Κατεργασίες µε
Η/Υ για
Βιοµηχανική
Παραγωγή

5

Θα ορισθεί

Επιλογής

4

4.5

6

251

Ενεργειακός
Σχεδιασµός
Κτιρίων Ι

Γ. Πανάρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4.5

7

255

∆ιαχείριση
Αποθεµάτων

Γ. Νενές

Επιλογής

4

4.5

8

256

Μη Καταστροφικοί
Έλεγχοι

Θ.Θεοδουλίδης

Επιλογής

4

4.5

9

257

Σχεδίαση και
Ανάλυση
Πειραµάτων

Σ. Παναγιωτίδου

Επιλογής

4

4.5

10

210

Τεχνική Φυσικών
∆ιεργασιών

Γ. Σκόδρας

Επιλογής

4

4.5

Επικουρούντες

Κατηγορία
Μαθήµατος
Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

Επιλέγονται το εξάμηνο τα 3 κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης.
Απαιτείται επιπλέον επιλογή 3 μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο από αυτά
που διατίθενται, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι το Επιλογής Κατεύθυνσης.
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β) Κατεύθυνση: Βιομηχανικής Διοίκησης
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
32

Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

204

Ατµοπαραγωγοί Ι

∆. Κολοκοτρώνης

5

5.5

2

207

Θέρµανση –ΨύξηΚλιµατισµός

Γ. Πανάρας

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

5

5.5

3

219

Συστήµατα
Αυτοµάτου
Ελέγχου

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

5

5.5

372

Αριθµητικές
Μέθοδοι
Σχεδιασµού
Μηχανολογικών
Κατασκευών

4

∆. Γιαγκόπουλος

Επιλογής

5

4.5

5

206

Μηχανές
Εσωτερικής
Καύσης

∆. Κολοκοτρώνης

Επιλογής

5

4.5

6

228

Υπολογιστική
Μηχανική Ι

Μ. Πολίτης

Επιλογής

4

4.5

7

250

Πειραµατικές
Μέθοδοι και
Μετρητική
Τεχνολογία

Ε.Κωνσταντινίδης

Επιλογής

4

4.5

8

230

Έλεγχος Ποιότητας

Γ. Νενές

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4.5

9

254

Συστήµατα
Ηλεκτρικής
Ενέργειας

Θ. Θεοδουλίδης

Επιλογής

4

4.5

Επικουρούντες

∆. Κολοκοτρώνης

Κατηγορία
Μαθήµατος
Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

205

Στροβιλοµηχανές

Α. Τουρλιδάκης

5

5.5

2

241

Αξιοπιστία,
Συντήρηση και
Ασφάλεια
Συστηµάτων

Ι. Μπακούρος

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

5.5

3

249

Μηχανική
Ρευστών ΙΙ

Ε. Κωνσταντινίδης

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

5.5

4

224

Στρατηγική
∆ιοίκηση

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής

4

4.5

252

Μηχανουργικές
Κατεργασίες µε
Η/Υ για
Βιοµηχανική
Παραγωγή

5

Θα ορισθεί

Επιλογής

4

4.5

6

251

Ενεργειακός
Σχεδιασµός
Κτιρίων Ι

Γ. Πανάρας

Επιλογής

4

4.5

7

255

∆ιαχείριση
Αποθεµάτων

Γ. Νενές

Επιλογής

4

4.5

8

256

Μη Καταστροφικοί
Έλεγχοι

Θ.Θεοδουλίδης

Επιλογής

4

4.5

9

257

Σχεδίαση και
Ανάλυση
Πειραµάτων

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4.5

10

210

Τεχνική Φυσικών
∆ιεργασιών

Επιλογής

4

4.5

Σ.Παναγιωτίδου

Γ. Σκόδρας

Επικουρούντες

Κατηγορία
Μαθήµατος
Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

Επιλέγονται το εξάμηνο τα 3 κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης.
Απαιτείται επιπλέον επιλογή 3 μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο από αυτά
που διατίθενται ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι το Επιλογής Κατεύθυνσης.

33

γ) Κατεύθυνση: Κατασκευαστική
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
34

Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Ωρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

204

5

5.5

2

207

Θέρµανση –
ΨύξηΚλιµατισµός

Γ. Πανάρας

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

5

5.5

3

219

Συστήµατα
Αυτοµάτου
Ελέγχου

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

5

5.5

372

Αριθµητικές
Μέθοδοι
Σχεδιασµού
Μηχανολογικών
Κατασκευών

4

∆.Γιαγκόπουλος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

5

4.5

5

206

Μηχανές
Εσωτερικής
Καύσης

∆. Κολοκοτρώνης

Επιλογής

5

4.5

6

228

Υπολογιστική
Μηχανική Ι

Μ. Πολίτης

Επιλογής

4

4.5

7

250

Πειραµατικές
Μέθοδοι και
Μετρητική
Τεχνολογία

Ε.Κωνσταντινίδης

Επιλογής

4

4.5

8

230

Έλεγχος
Ποιότητας

Γ. Νενές

Επιλογής

4

4.5

9

254

Συστήµατα
Ηλεκτρικής
Ενέργειας

Θ.Θεοδουλίδης

Επιλογής

4

4.5

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

Ατµοπαραγωγοί Ι ∆. Κολοκοτρώνης

∆.Κολοκοτρώνης

Κατηγορία
Μαθήµατος
Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

205

Στροβιλοµηχανές

Α. Τουρλιδάκης

5

5.5

2

241

Αξιοπιστία,
Συντήρηση και
Ασφάλεια
Συστηµάτων

Ι. Μπακούρος

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

5.5

3

249

Μηχανική
Ρευστών ΙΙ

Ε. Κωνσταντινίδης

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

5.5

4

224

Στρατηγική
∆ιοίκηση

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής

4

4.5

252

Μηχανουργικές
Κατεργασίες µε
Η/Υ για
Βιοµηχανική
Παραγωγή

5

Θα ορισθεί

Επιλογής

4

4.5

6

251

Ενεργειακός
Σχεδιασµός
Κτιρίων Ι

Γ. Πανάρας

Επιλογής

4

4.5

7

255

∆ιαχείριση
Αποθεµάτων

Γ. Νενές

Επιλογής

4

4.5

8

256

Μη Καταστροφικοί
Έλεγχοι

Θ. Θεοδουλίδης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4.5

9

257

Σχεδίαση και
Ανάλυση
Πειραµάτων

Σ. Παναγιωτίδου

Επιλογής

4

4.5

10

210

Τεχνική Φυσικών
∆ιεργασιών

Γ. Σκόδρας

Επιλογής

4

4.5

Επικουρούντες

Κατηγορία
Μαθήµατος
Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

Επιλέγονται το εξάμηνο τα 3 κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης.
Απαιτείται επιπλέον επιλογή 3 μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο από αυτά
που διατίθενται ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι το Επιλογής Κατεύθυνσης.
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3ος Κύκλος Σπουδών
Ο 3ος Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει δύο εξάμηνα (9ο και 10ο).
Τα μαθήματα ανά κατεύθυνση και κύκλο δίνονται στις επόμενες παραγράφους.

α) Κατεύθυνση: Ενεργειακή
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
36

Κύκλος: Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας

Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

Γ. Πανάρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

Ατµοσφαιρική Ρύπανση

Ρ. Σωτηροπούλου

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

318

ΑνεµογεννήτριεςΥδροστρόβιλοι και
Υδροηλεκτρικά Έργα

Α. Τουρλιδάκης

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

4

350

Ειδικά Κεφάλαια
Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης

Γ. Μαρνέλλος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

5

380

Σχεδιασµός µε χρήση Η/Υ

Ν. Σαπίδης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

6

371

Μέθοδοι Σχεδιασµού
Οχηµάτων

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

7

356

Πολιτική Έρευνας,
Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

5

4

8

352

Τεχνικοοικονοµική Μελέτη

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

9

389

Ανάλυση κινδύνου και
Ασφάλεια Μεγάλων
Βιοµηχανικών Συστηµάτων

Ι. Μπακούρος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

10

377

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Σ. Παναγιωτίδου

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

11

376

Τεχνική και Ενεργειακή
Νοµοθεσία

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

3

4

12

393

∆ιαχείριση Εφοδιαστικών
Αλυσίδων

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

13

226

Τεχνολογία Αεριοστροβίλων

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

14

387

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

327

Ενεργειακός Σχεδιασµός
Κτηρίων ΙΙ

2

391

3

Επικουρ
ούντες

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κύκλος: Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

309

Ε.Κωνσταντινίδης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

2

348

Φαινόµενα Καύσης

∆. Κολοκοτρώνης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

3

381

Υπολογιστική
Μηχανική ΙΙ

Ρ. Σωτηροπούλου

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

4

382

∆υναµική
Περιστρεφόµενων
Συστηµάτων

∆. Γιαγκόπουλος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

5

379

Εφαρµογές Υλικών
σε Ενεργειακές και
Περιβαλλοντικές
Τεχνολογίες

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

6

349

Ειδικά Κεφάλαια
Παραγωγής
Ενέργειας

Γ. Μαρνέλλος

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

7

367

Προσοµοίωση και
∆υναµική
Συστηµάτων

Γ. Νενές

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

8

316

Ηλιακή Τεχνική/
Φωτοβολταϊκά
Συστήµατα

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

388

Οικονοµική
Αξιολόγηση
Ενεργειακών και
Βιοµηχανικών
Εξωτερικοτήτων

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

10

383

Μεθοδολογίες
Εξοικονόµησης
Ενέργειας και
Βελτιστοποίησης
Βιοµηχανικών
Συστηµάτων

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

11

390

Εργαστήριο Α.Π.Ε.

Γ. Πανάρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

12

392

∆ιοίκηση Έργων

Γ. Κωνσταντάς

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

9

Μάθηµα
Αντλιοστάσια /
Σταθµοί Συµπίεσης
και τεχνολογίες
µεταφοράς µάζας
σε κλειστούς
αγωγούς

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

37

Επιλέγονται το έτος τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα κύκλου.
Απαιτείται επιπλέον επιλογή 5 μαθημάτων επιλογής από αυτά που
διατίθενται.
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κύκλος: Περιβάλλον και χρήση ενέργειας
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ωρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

327

Γ. Πανάρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

2

Ατµοσφαιρική
Ρύπανση

Ρ.
Σωτηροπούλου

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

318

Ανεµογεννήτριες,
Υδροστρόβιλοι και
Υδροηλεκτρικά
Έργα

Α. Τουρλιδάκης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

4

350

Ειδικά Κεφάλαια
Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης

Γ. Μαρνέλλος

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

5

380

Σχεδιασµός µε
χρήση Η/Υ

Ν. Σαπίδης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

6

371

Μέθοδοι
Σχεδιασµού
Οχηµάτων

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

7

356

Πολιτική Έρευνας,
Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

5

4

8

352

Τεχνικοοικονοµική
Μελέτη

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

9

389

Ανάλυση κινδύνου
και Ασφάλεια
Μεγάλων
Βιοµηχανικών
Συστηµάτων

Ι. Μπακούρος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

10

377

Επιχειρησιακή
Έρευνα ΙΙ

Σ. Παναγιωτίδου

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

11

376

Τεχνική και
Ενεργειακή
Νοµοθεσία

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

3

4

12

393

∆ιαχείριση
Εφοδιαστικών
Αλυσίδων

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

13

226

Τεχνολογία
Αεριοστροβίλων

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

14

387

Περιβαλλοντική
∆ιαχείριση

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

Μάθηµα
Ενεργειακός
Σχεδιασµός
Κτηρίων ΙΙ

∆ιδάσκοντες

391

3

Επικουρούντες

39

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κύκλος: Περιβάλλον και χρήση ενέργειας
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα
Αντλιοστάσια /
Σταθµοί Συµπίεσης
και τεχνολογίες
µεταφοράς µάζας σε
κλειστούς αγωγούς

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

Ε.Κωνσταντινίδης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

40 1

309

2

348

Φαινόµενα Καύσης

∆. Κολοκοτρώνης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

3

381

Υπολογιστική
Μηχανική ΙΙ

Ρ. Σωτηροπούλου

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

4

382

∆υναµική
Περιστρεφόµενων
Συστηµάτων

∆. Γιαγκόπουλος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

5

379

Εφαρµογές Υλικών
σε Ενεργειακές και
Περιβαλλοντικές
Τεχνολογίες

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

6

349

Ειδικά Κεφάλαια
Παραγωγής
Ενέργειας

Γ. Μαρνέλλος

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

7

367

Προσοµοίωση και
∆υναµική
Συστηµάτων

Γ. Νενές

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

8

316

Ηλιακή Τεχνική /
Φωτοβολταϊκά
Συστήµατα

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

388

Οικονοµική
Αξιολόγηση
Ενεργειακών και
Βιοµηχανικών
Εξωτερικοτήτων

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

10

383

Μεθοδολογίες
Εξοικονόµησης
Ενέργειας και
Βελτιστοποίησης
Βιοµηχανικών
Συστηµάτων

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

11

390

Εργαστήριο Α.Π.Ε.

Γ. Πανάρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

12

392

∆ιοίκηση Έργων

Γ. Κωνσταντάς

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

9

Επιλέγονται το έτος τα 3 κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κύκλου.
Απαιτείται επιπλέον επιλογή 5 μαθημάτων επιλογής από αυτά που
διατίθενται.

41

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Β) Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης

Κύκλος: Βιομηχανικής Διοίκησης

42

Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

327

Γ. Πανάρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

2

391

Ατµοσφαιρική
Ρύπανση

Ρ.Σωτηροπούλου

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

3

318

Ανεµογεννήτριες,
Υδροστρόβιλοι και
Υδροηλεκτρικά
Έργα

Α. Τουρλιδάκης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

4

350

Ειδικά Κεφάλαια
Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης

Γ. Μαρνέλλος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

5

380

Σχεδιασµός µε
χρήση Η/Υ

Ν. Σαπίδης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

6

371

Μέθοδοι
Σχεδιασµού
Οχηµάτων

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

7

356

Πολιτική Έρευνας,
Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας

Θα ορισθεί

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

5

4

8

352

Τεχνικοοικονοµική
Μελέτη

Γ. Σκόδρας

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

9

389

Ανάλυση κινδύνου
και Ασφάλεια
Μεγάλων
Βιοµηχανικών
Συστηµάτων

Ι. Μπακούρος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

10

377

Επιχειρησιακή
Έρευνα ΙΙ

Σ. Παναγιωτίδου

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

11

376

Τεχνική και
Ενεργειακή
Νοµοθεσία

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

3

4

12

393

∆ιαχείριση
Εφοδιαστικών
Αλυσίδων

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

13

226

Τεχνολογία
Αεριοστροβίλων

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

14

387

Περιβαλλοντική
∆ιαχείριση

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

Μάθηµα
Ενεργειακός
Σχεδιασµός
Κτηρίων ΙΙ

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κύκλος: Βιομηχανικής Διοίκησης
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

309

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

2

348

Φαινόµενα Καύσης

∆.Κολοκοτρώνης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

3

381

Υπολογιστική
Μηχανική ΙΙ

Ρ. Σωτηροπούλου

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

4

382

∆υναµική
Περιστρεφόµενων
Συστηµάτων

∆.Γιαγκόπουλος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

5

379

Εφαρµογές Υλικών
σε Ενεργειακές και
Περιβαλλοντικές
Τεχνολογίες

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

6

349

Ειδικά Κεφάλαια
Παραγωγής
Ενέργειας

Γ. Μαρνέλλος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

7

367

Προσοµοίωση και
∆υναµική
Συστηµάτων

Γ. Νενές

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

8

316

Ηλιακή Τεχνική/
Φωτοβολταϊκά
Συστήµατα

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

388

Οικονοµική
Αξιολόγηση
Ενεργειακών και
Βιοµηχανικών
Εξωτερικοτήτων

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

10

383

Μεθοδολογίες
Εξοικονόµησης
Ενέργειας και
Βελτιστοποίησης
Βιοµηχανικών
Συστηµάτων

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

11

390

Εργαστήριο Α.Π.Ε.

Γ. Πανάρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

12

392

∆ιοίκηση Έργων

Γ. Κωνσταντάς

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

9

Μάθηµα
∆ιδάσκοντες Επικουρούντες
Αντλιοστάσια /
Σταθµοί Συµπίεσης
και τεχνολογίες
Ε.Κωνσταντινίδης
µεταφοράς µάζας σε
κλειστούς αγωγούς
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Επιλέγονται το έτος τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα κύκλου.
Απαιτείται επιπλέον επιλογή 5 μαθημάτων επιλογής από αυτά που
διατίθενται.
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ) Κατασκευαστική Κατεύθυνση

Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ωρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

1

327

Γ. Πανάρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

2

391

Ατµοσφαιρική
Ρύπανση

Ρ.Σωτηροπούλου

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

3

318

Ανεµογεννήτριες,
Υδροστρόβιλοι και
Υδροηλεκτρικά Έργα

Α. Τουρλιδάκης

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

4

350

Ειδικά Κεφάλαια
Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης

Γ. Μαρνέλλος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

5

380

Σχεδιασµός µε χρήση
Η/Υ

Ν. Σαπίδης

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

6

371

Μέθοδοι Σχεδιασµού
Οχηµάτων

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

7

356

Πολιτική Έρευνας,
Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

5

4

8

352

Τεχνικοοικονοµική
Μελέτη

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

9

389

Ανάλυση κινδύνου και
Ασφάλεια Μεγάλων
Βιοµηχανικών
Συστηµάτων

Ι. Μπακούρος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

10

377

Επιχειρησιακή
Έρευνα ΙΙ

Σ. Παναγιωτίδου

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

11

376

Τεχνική και
Ενεργειακή
Νοµοθεσία

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

3

4

12

393

∆ιαχείριση
Εφοδιαστικών
Αλυσίδων

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

13

226

Τεχνολογία
Αεριοστροβίλων

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

14

387

Περιβαλλοντική
∆ιαχείριση

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

Μάθηµα
Ενεργειακός
Σχεδιασµός Κτηρίων
ΙΙ

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες
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10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

1

309

2

348

3

381

4

382

5

379

6

349

7

367

8

316

9

388

10

383

11

390

12

392
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Μάθηµα
Αντλιοστάσια /
Σταθµοί
Συµπίεσης και
τεχνολογίες
µεταφοράς µάζας
σε κλειστούς
αγωγούς
Φαινόµενα
Καύσης
Υπολογιστική
Μηχανική ΙΙ
∆υναµική
Περιστρεφόµενων
Συστηµάτων
Εφαρµογές
Υλικών σε
Ενεργειακές και
Περιβαλλοντικές
Τεχνολογίες
Ειδικά Κεφάλαια
Παραγωγής
Ενέργειας
Προσοµοίωση και
∆υναµική
Συστηµάτων
Ηλιακή Τεχνική/
Φωτοβολταϊκά
Συστήµατα
Οικονοµική
Αξιολόγηση
Ενεργειακών και
Βιοµηχανικών
Εξωτερικοτήτων
Μεθοδολογίες
Εξοικονόµησης
Ενέργειας και
Βελτιστοποίησης
Βιοµηχανικών
Συστηµάτων
Εργαστήριο
Α.Π.Ε.
∆ιοίκηση Έργων

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες
∆ιδ.

∆ιδ.
Μον.

Ε.Κωνσταντινίδης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

∆. Κολοκοτρώνης

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

Ρ. Σωτηροπούλου

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

∆. Γιαγκόπουλος

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης

4

4

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

Γ. Μαρνέλλος

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

Γ. Νενές

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

Θα ορισθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

∆ε θα διδαχθεί

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

Γ. Σκόδρας

Επιλογής
Κατεύθυνσης

4

4

4

4

4

4

∆ιδάσκοντες

Γ. Πανάρας
Γ. Κωνσταντάς

Επικουρούντες

Επιλογής
Κατεύθυνσης
Επιλογής
Κατεύθυνσης

Επιλέγονται το έτος τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα κύκλου.

Απαιτείται επιπλέον επιλογή 5 μαθημάτων επιλογής από αυτά που
διατίθενται.
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8.4 Συνοπτική παρουσίαση των μαθημάτων

Πρώτος Κύκλος Σπουδών
1ο
Εξάµηνο

2ο
Εξάµηνο

3ο
Εξάµηνο

4ο
Εξάµηνο

5ο
Εξάµηνο

6ο
Εξάµηνο

1

Μαθηµατικά Ι

Μαθηµατικά ΙΙ

Αντοχή Υλικών

∆υναµική

Μετάδοση
Θερµότητας

Ηλεκτρικές
Μηχανές

2

Φυσική

Τεχνολογία Υλικών
Ι

Στατιστική

Ταλαντώσεις και
∆υναµική Μηχανών

Ήπιες και Νέες
Μορφές Ενέργειας

3

Χηµεία

Στατική

Θερµοδυναµική Ι

Επιχειρησιακή
Έρευνα Ι

4

Εισαγωγή στους
Η/Υ
(Εργαστηριακό)

Μηχανολογικό
Σχέδιο IΙ

Μαθηµατικά ΙΙΙ

Μαθηµατικά IV

Ηλεκτροτεχνία

Βιοµηχανική
∆ιοίκηση
Αριθµητική
Ανάλυση και
Προσοµοίωση

Μηχανολογικό
Σχέδιο I

Τεχνολογία και
Καινοτοµία Οικονοµική
Επιστήµη και
Επιχειρηµατικότητα

Τεχνολογία Υλικών
ΙΙ

Βασικές Αρχές
Μηχανουργικών
Κατεργασιών

Στοιχεία Μηχανών
ΙΙ

Τεχνολογία
Περιβάλλοντος

Εργασία
Μηχανολογικού
Σχεδιασµού
(Σπουδαστική
εργασία)

Θερµοδυναµική ΙΙ

5

6

Αγγλικά Ι

7

Γραµµική Άλγεβρα

Αγγλικά ΙΙ

Στοιχεία Μηχανών Ι
- Μηχανολογικό
Εργαστήριο
Μηχανική Ρευστών
Ι

Δεύτερος Κύκλος Σπουδών

Κοινά Μαθήµατα
1
2
3

7ο Εξάµηνο
Ατµοπαραγωγοί Ι
Θέρµανση –Ψύξη - Κλιµατισµός
Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου

8ο Εξάµηνο
Στροβιλοµηχανές
Μηχανική Ρευστών ΙΙ
Αξιοπιστία, Συντήρηση και Ασφάλεια Συστηµάτων

Μαθήµατα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση
Εξάµηνο
Υποχρεωτική
επιλογή δύο (2)
Μαθηµάτων

7ο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Εξάµηνο
8ο Εξάµηνο

Μηχανές Εσωτερικής Ενεργειακός Σχεδιασµός
Έλεγχος Ποιότητας
Καύσης
Κτιρίων Ι

Πειραµατικές Μέθοδοι και Μηχανουργικές Κατεργασίες µε
Μετρητική Τεχνολογία Η/Υ για Βιοµηχανική Παραγωγή

Επιλογή
τεσσάρων (4)
Μαθηµάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
7ο Εξάµηνο
8ο Εξάµηνο

Μηχανές Εσωτερικής
Καύσης

Σχεδίαση και
Ανάλυση
Πειραµάτων

Μηχανουργικές
Μηχανουργικές
Μηχανές Εσωτερικής
Κατεργασίες µε Η/Υ για
Κατεργασίες µε Η/Υ για
Καύσης
Βιοµηχανική Παραγωγή
Βιοµηχανική Παραγωγή

Υπολογιστική Μηχανική Ι

Σχεδίαση και Ανάλυση
Πειραµάτων

Υπολογιστική Μηχανική Ι

Αριθµητικές Μέθοδοι
Σχεδιασµού Μηχανολογικών
Κατασκευών

∆ιαχείριση Αποθεµάτων

Πειραµατικές Μέθοδοι και
∆ιαχείριση Αποθεµάτων
Μετρητική Τεχνολογία

Έλεγχος Ποιότητας

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι

Συστήµατα Ηλεκτρικής
Ενέργειας

Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών
Στρατηγική ∆ιοίκηση (∆ε θα
διδαχτεί)

Αριθµητικές Μέθοδοι
Σχεδιασµού
Μηχανολογικών
Κατασκευών
Συστήµατα Ηλεκτρικής
Ενέργειας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Εξάµηνο
8ο Εξάµηνο
Αριθµητικές
Μέθοδοι
Μη Καταστροφικοί
Σχεδιασµού
Έλεγχοι
Μηχανολογικών
Κατασκευών
7ο

Ενεργειακός Σχεδιασµός
Κτιρίων Ι

Μη Καταστροφικοί
Έλεγχοι
Τεχνική Φυσικών
∆ιεργασιών
Στρατηγική ∆ιοίκηση (∆ε
θα διδαχτεί)

Υπολογιστική
Μηχανική Ι

Ενεργειακός
Σχεδιασµός Κτιρίων I

Πειραµατικές Μέθοδοι
και Μετρητική
∆ιαχείριση Αποθεµάτων
Τεχνολογία
Έλεγχος Ποιότητας

Συστήµατα Ηλεκτρικής
Ενέργειας

Σχεδίαση και Ανάλυση
Πειραµάτων
Τεχνική Φυσικών
∆ιεργασιών
Στρατηγική ∆ιοίκηση
(∆ε θα διδαχτεί)

10ο
Προσοµοίωση και
∆υναµική Συστηµάτων

Πολιτική Έρευνας,
Τεχνολογίας, και
Καινοτοµίας

Τεχνικοοικονοµική Μελέτη

Προσοµοίωση και ∆υναµική
Συστηµάτων
Οικονοµική Αξιολόγηση
Ενεργειακών και
Βιοµηχανικών
Εξωτερικοτήτων (∆ε θα
διδαχτει)
Μεθοδολογίες
Εξοικονόµησης Ενέργειας
και Βελτιστοποίησης
Βιοµηχανικών Συστηµάτων

Ανάλυση Κινδύνου και
Ασφάλεια Μεγάλων
Βιοµηχανικών Συστηµάτων

Μεθοδολογίες
Εξοικονόµησης Ενέργειας
και Βελτιστοποίησης
Βιοµηχανικών
Συστηµάτων

Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ

Ανάλυση Κινδύνου και
Ασφάλεια Μεγάλων
Βιοµηχανικών Συστηµάτων

Τεχνική και Ενεργειακή
Νοµοθεσία

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση
(∆ε θα διδαχτεί)

Μέθοδοι Σχεδιασµού
Οχηµάτων

Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ

Ηλιακή Τεχνική /
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Εφαρµογές Υλικών σε
Ενεργειακές και
Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

Ενεργειακός Σχεδιασµός
Κτιρίων ΙΙ

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

∆ιπλωµατική
Εργασία

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Τεχνολογία Αεριοστροβίλων
(∆ε θα διδαχτεί)
∆ιοίκηση Έργων

∆ιπλωµατική
Εργασία

Τεχνολογία
Αεριοστροβίλων (∆ε θα
διδαχτεί)

∆ιαχείριση Εφοδιαστικών
Αλυσίδων
Εργαστήριο Α.Π.Ε.

∆ιαχείριση Εφοδιαστικών
Αλυσίδων

Μέθοδοι Σχεδιασµού
Οχηµάτων

Εφαρµογές Υλικών σε
Ενεργειακές και
Περιβαλλοντικές
Τεχνολογίες

Εργαστήριο Α.Π.Ε.

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση
(∆ε θα διδαχτεί)
∆ιοίκηση Έργων

Υποχρεωτικά
Κατεύθυνσης
Τεχνική και Ενεργειακή
Νοµοθεσία

Τεχνικοοικονοµική Μελέτη

Οικονοµική Αξιολόγηση
Ενεργειακών και
Βιοµηχανικών
Εξωτερικοτήτων (∆ε θα
διδαχτει)

Πολιτική Έρευνας,
Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας

Σχεδιασµός µε χρήση Η/Υ

∆υναµική
Περιστρεφόµενων
Συστηµάτων

∆υναµική Περιστρεφόµενων
Συστηµάτων

Σχεδιασµός µε χρήση Η/Υ

Ενεργεικός Σχεδιασµός
Κτιρίων ΙΙ

Φαινόµενα Καύσης

Ειδικά Κεφάλαια
Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης

Ατµοσφαιρική Ρύπανση

Φαινόµενα Καύσης

Αντλιοστάσια / Σταθµοί
Συµπίεσης και τεχνολογίες
µεταφοράς µάζας σε
κλειστούς αγωγούς

Ατµοσφαιρική Ρύπανση

10ο

Ανεµογεννήτριες,
Υδροστρόβιλοι και
Υδρoηλεκτρικά Έργα

9ο

Ανεµογεννήτριες,
Υδροστρόβιλοι και
Υδροηλεκτρικά Έργα

Ηλιακή Τεχνική /
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Ειδικά Κεφάλαια
Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

Κύκλος Εξάµηνο

Αντλιοστάσια / Σταθµοί
Συµπίεσης και τεχνολογίες
µεταφοράς µάζας σε
κλειστούς αγωγούς

Ειδικά Κεφάλαια
Παραγωγής Ενέργειας

9ο

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής
Ενέργειας

Παραγωγή και Μεταφορά
Ενέργειας

Κατεύθυνση

Περιβάλλον και χρήση Ενέργειας

Ενεργειακή

Τρίτος κύκλος σπουδών
Επιλογής

10ο
Ειδικά Κεφάλαια
Παραγωγής Ενέργειας

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Τεχνική και Ενεργειακή
Νοµοθεσία
Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση
(∆ε θα διδαχτεί)

Μέθοδοι Σχεδιασµού
Οχηµάτων

Ειδικά Κεφάλαια
Παραγωγής Ενέργειας

Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ
Ηλιακή Τεχνική /
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Εφαρµογές Υλικών σε
Ενεργειακές και
Περιβαλλοντικές
Τεχνολογίες

∆ιπλωµατική Εργασία

Τεχνολογία Αεριοστροβίλων
(∆ε θα διδαχτεί)

∆ιαχείριση Εφοδιαστικών
Αλυσίδων

Μεθοδολογίες
Εξοικονόµησης Ενέργειας
και Βελτιστοποίησης
Βιοµηχανικών Συστηµάτων

Τεχνικοοικονοµική Μελέτη

∆ιοίκηση Έργων

Τεχνική και Ενεργειακή
Νοµοθεσία

Οικονοµική Αξιολόγηση
Ενεργειακών και
Βιοµηχανικών
Εξωτερικοτήτων (∆ε θα
διδαχτεί)

Μεθοδολογίες
Εξοικονόµησης Ενέργειας
και Βελτιστοποίησης
Βιοµηχανικών Συστηµάτων

Ανάλυση Κινδύνου και
Ασφάλεια Μεγάλων
Βιοµηχανικών Συστηµάτων

Σχεδιασµός µε χρήση Η/Υ

Προσοµοίωση και
∆υναµική Συστηµάτων

Πολιτική Έρευνας,
Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας

Εργαστήριο Α.Π.Ε.

Οικονοµική Αξιολόγηση
Ενεργειακών και Βιοµηχανικών
Εξωτερικοτήτων (∆ε θα διδαχτεί)

Ειδικά Κεφάλαια
Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης

∆υναµική Περιστρεφόµενων
Συστηµάτων

Ειδικά Κεφάλαια
Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης

Προσοµοίωση και
∆υναµική Συστηµάτων

∆ιπλωµατική Εργασία

∆ιοίκηση Έργων

Εργαστήριο Α.Π.Ε.

∆ιαχείριση Εφοδιαστικών
Αλυσίδων

Ανάλυση Κινδύνου και
Ασφάλεια Μεγάλων
Βιοµηχανικών Συστηµάτων

Τεχνολογία
Αεριοστροβίλων (∆ε θα
διδαχτεί)

Μέθοδοι Σχεδιασµού
Οχηµάτων

Ηλιακή Τεχνική /
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Εφαρµογές Υλικών σε
Ενεργειακές και
Περιβαλλοντικές
Τεχνολογίες

Ενεργειακός Σχεδιασµός
Κτιρίων ΙΙ
Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση
(∆ε θα διδαχτεί)

Ανεµογεννήτριες,
Υδροστρόβιλοι και
Υδροηλεκτρικά Έργα

Ηλιακή Τεχνική /
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Φαινόµενα Καύσης

Ενεργειακός Σχεδιασµός
Κτιρίων ΙΙ

Φαινόµενα Καύσης

Ατµοσφαιρική Ρύπανση

Αντλιοστάσια / Σταθµοί
Συµπίεσης και τεχνολογίες
µεταφοράς µάζας σε κλειστούς
αγωγούς

2. Επιχειρησιακή Έρευνα
ΙΙ

1. Τεχνικοοικονοµική
Μελέτη

Πολιτική Έρευνας,
Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας

Ατµοσφαιρική Ρύπανση

10ο

Αντλιοστάσια / Σταθµοί
Συµπίεσης και τεχνολογίες
µεταφοράς µάζας σε κλειστούς
αγωγούς

Ανεµογεννήτριες,
Υδροστρόβιλοι και
Υδροηλεκτρικά Έργα

Σχεδιασµός µε χρήση Η/Υ

Βιοµηχανική ∆ιοίκηση

Κατασκευές και Υλικά
9ο

∆υναµική Περιστρεφόµενων
Συστηµάτων

Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης

Κατασκευαστική

9ο

8.5 Υπολογισμός του βαθμού διπλώματος
Ο βαθμός Διπλώματος υπολογίζεται με την ακόλουθη μέθοδο:
α) όλα τα μαθήματα, 35 του πρώτου κύκλου τα 12 μαθήματα του δεύτερου κύκλου
(υποχρεωτικά κατεύθυνσης, επιλογής κατεύθυνσης και επιλογής) καθώς τα οκτώ
μαθήματα του τρίτου κύκλου σπουδών (υποχρεωτικά κύκλου) του ενδεικτικού
προγράμματος σπουδών, τα οποία απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος, έχουν
συντελεστή βαρύτητας Wi=1.
β) η Διπλωματική Εργασία έχει συντελεστή βαρύτητας Wδ=6.
Ο βαθμός του Διπλώματος (Β.Δ.) υπολογίζεται με βάση την παρακάτω σχέση:
Μ

Wδ B δ + ∑ Wi B i
B.Δ. =

i =1
Μ

Wδ + ∑ Wi
i =1

όπου Μ είναι το πλήθος των μαθημάτων που πρέπει να εξετασθεί με επιτυχία ο
φοιτητής, Bi είναι ο βαθμός του μαθήματος i που εξετάσθηκε με επιτυχία ο
φοιτητής και Βδ είναι ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Περιγράφονται τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
Συντµήσεις:
Εξ. : Εξάµηνο Σπουδών
Ω.∆. : Ώρες ∆ιδασκαλίας εβδοµαδιαίως
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∆.Μ. ∆ιδακτικές Μονάδες κατά το Σύστηµα Ε.C.T.S.
Η διάρκεια των εξαµήνων είναι 13 πλήρεις εβδοµάδες
Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων είναι η ελληνική

101 Μαθηµατικά Ι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

1
4
5
∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Σύνολα. Πραγµατικοί αριθµοί. Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών. Σειρές
πραγµατικών αριθµών. Πραγµατικές συναρτήσεις µίας µεταβλητής. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων.
Παράγωγοι συναρτήσεων. Εφαρµογές παραγώγων. Αόριστα και ορισµένα ολοκληρώµατα,
γενικευµένα ολοκληρώµατα. Εφαρµογές ολοκληρωµάτων. ∆υναµοσειρές.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
µαθήµατος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
•

να εξετάζουν τη σύγκλιση ακολουθιών και σειρών πραγµατικών αριθµών, καθώς και
δυναµοσειρών,
•
να υπολογίζουν τιµές άπειρων αθροισµάτων,
•
να µελετούν πλήρως συναρτήσεις µίας πραγµατικής µεταβλητής,
•
να παραγωγίζουν παραµετρικά ορισµένες και σε πεπλεγµένη µορφή συναρτήσεις,
•
να προσδιορίζουν εφαπτόµενες ευθείες σε επίπεδες καµπύλες που περιγράφονται µε
διάφορους τρόπους,
•
να υπολογίζουν αόριστα, ορισµένα και γενικευµένα ολοκληρώµατα,
•
να χρησιµοποιούν το σύστηµα των πολικών συντεταγµένων,
•
να υπολογίζουν εµβαδά επίπεδων χωρίων και µήκη επίπεδων καµπυλών,
•
να προσεγγίζουν συναρτήσεις µε πολυώνυµα.
∆ιδασκαλία: ∆ιαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, Προαιρετική ενδιάµεση εξέταση.

102 Μαθηµατικά ΙΙ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
2

58

4

5

∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι
Περιεχόµενο: Ο χώρος ℝn. Επιφάνειες β΄ βαθµού. Πραγµατικές συναρτήσεις πολλών
µεταβλητών. Μερικές παράγωγοι. Αλυσιδωτή παραγώγιση. Παράγωγος κατά κατεύθυνση. Ακρότατα.
Τύπος Taylor. ∆ιπλά ολοκληρώµατα. Τριπλά ολοκληρώµατα. ∆ιανυσµατικές συναρτήσεις. Καµπύλες.
Επικαµπύλια ολοκληρώµατα. Παραγώγιση βαθµωτών και διανυσµατικών πεδίων. Συντηρητικά πεδία.
Θεώρηµα του Green. Επιφανειακά ολοκληρώµατα. Θεωρήµατα των Gauss και Stokes.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν
επιτυχώς το µάθηµα θα µπορούν να:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

παραγωγίζουν συναρτήσεις πολλών µεταβλητών,
χρησιµοποιούν τα συστήµατα κυλινδρικών και σφαιρικών συντεταγµένων,
προσδιορίζουν ακρότατα (ελεύθερα/δεσµευµένα) και σαγµατικά σηµεία,
γραµµικοποιούν συναρτήσεις και να βρίσκουν εφαπτόµενα επίπεδα,
υπολογίζουν διπλά και τριπλά ολοκληρώµατα,
διαχειρίζονται διανύσµατα,
παραγωγίζουν διανυσµατικές συναρτήσεις,
αναγνωρίζουν αστρόβιλα και σωληνοειδή πεδία,
προσδιορίζουν συναρτήσεις δυναµικού συντηρητικών πεδίων,
περιγράφουν παραµετρικά καµπύλες και επιφάνειες,
υπολογίζουν την κυκλοφορία κατά µήκος καµπύλης και τη ροή µέσω επιφάνειας
διανυσµατικών πεδίων,
•
αξιοποιούν τα θεωρήµατα Green, Gauss και Stokes.
∆ιδασκαλία: ∆ιαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, Προαιρετική ενδιάµεση εξέταση.
103 Φυσική

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

1
4
5
∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο Βασική θεωρία Μηχανικής, Νόµοι Νεύτωνα, ∆υνάµεις, Αρχές ∆ιατήρησης της
Ενέργειας, της Ορµής και της Στροφορµής, Κινηµατική και ∆υναµική του Υλικού Σηµείου, Κινηµατική
Στερεού Σώµατος στο Επίπεδο και στο Χώρο, Σχετική Κίνηση, ∆υναµική Στερεού Σώµατος στο
Επίπεδο και στο Χώρο, Ηλεκτροστατική, Ηλεκτρικά Φορτία, Νόµος Coulomb, Ηλεκτρικά Πεδία και
Ηλεκτρικό ∆υναµικό, Νόµος του Gauss, ∆ιαφορά ∆υναµικού, Πυκνωτές, Αγωγοί και Μονωτές,
Ηλεκτρικά Ρεύµατα και Πυκνότητα Ρεύµατος, Πεδία Κινούµενων Φορτίων, Μαγνητικό Πεδίο,
Ηλεκτροµαγνητική Επαγωγή και Εξισώσεις Maxwell, Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία στην Ύλη.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα αποτελεί βάση για τη
διδασκαλία µαθηµάτων που σχετίζονται µε την Επιστήµη της Μηχανικής και του Ηλεκτροµαγνητισµού.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του µαθήµατος οι φοιτητές είναι ικανοί να επιλύουν
προβλήµατα Μηχανικής και Ηλεκτροµαγνητισµού απλών συστηµάτων ενώ αποκτούν τις βάσεις για
την επίλυση πιο σύνθετων προβληµάτων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 4 ώρες Θεωρία - Ασκήσεις).

Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου.
104 Χηµεία

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
1

4

5

∆ιδάσκοντες: Γ. Μαρνέλλος – Ε. Τόλης
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Εισαγωγή στις βασικές αρχές της δοµής του ατόµου, Κβαντοµηχανική προσέγγιση
του ατόµου, Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση των ατόµων, Περιοδικό σύστηµα των στοιχείων, Ιοντικός
δεσµός, Οµοιοπολικός δεσµός, Μοριακή γεωµετρία, Η θεωρία δεσµού σθένους, Υβριδισµός, Θεωρία
µοριακών τροχιακών, Μεταλλικός δεσµός, ∆ιαµοριακές δυνάµεις, Χηµική κινητική, Χηµική ισορροπία,
∆ιαλύµατα, Οξέα - βάσεις – άλατα, Οξειδοαναγωγή ηλεκτροχηµεία, Η τεχνική της περίθλασης ακτίνων
Χ, Φασµατοσκοπικές τεχνικές ανάλυσης.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα εισάγει τον φοιτητή στις
βασικές αρχές της χηµείας µε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα ανόργανης χηµείας και φυσικοχηµείας.
Μέσω θεωρητικών διαλέξεων και µε λύσεις συναφών ασκήσεων, οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές
αρχές τις χηµείας και σε εφαρµογές που άπτονται της επιστήµης του Μηχανολόγου Μηχανικού (π.χ.
Υλικά, Κινητική, Θερµοδυναµική ισορροπία, Ηλεκτροχηµεία, κα) και θα συναντήσουν στα επόµενη έτη
καθώς και στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, Υποχρεωτική ενδιάµεση εξέταση.
105 Εισαγωγή στους Η/Υ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

1
5
5
∆ιδάσκων: Μ. Πολίτης
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Γενικές γνώσεις που αφορούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη δοµή και τη
λειτουργία τους, βασικές τεχνικές επίλυσης προβληµάτων µε υπολογιστές. Εκµάθηση των βασικών
αρχών προγραµµατισµού στη γλώσσα προγραµµατισµού και περιβάλλον εργασίας MATLAB: η
γραµµή εντολών, αρχεία τύπου Script, πίνακες, δυνατότητες γραφικής αναπαράστασης
αποτελεσµάτων στο MATLAB, διαγράµµατα ροής, δοµές επιλογής και επανάληψης, έξοδος
δεδοµένων.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει
στον σπουδαστή όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τον προγραµµατισµό Η/Υ. Με την
επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να διατυπώσει τρόπους επίλυσης
απλών αλγοριθµικών προβληµάτων και να επιδείξει την επίλυση τους µε χρήση µιας γλώσσας
προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου (περιβάλλον Matlab) κατανοώντας τα δοµικά της στοιχεία. Ακόµη
στόχος είναι να εµπλακούν οι φοιτητές σε συνεργατική επίλυση πιο σύνθετων προβληµάτων κατά τη
φάση εκπόνησης οµαδικών εργασιών.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις.
Αξιολόγηση: Προσθετική Πρόοδος και τελική προφορική-πρακτική εξέταση στο εργαστήριο Η/Υ.
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106 Αριθµητική Ανάλυση και Προσοµοίωση

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
6

60

5

5

∆ιδάσκουσα: Ρ. Σωτηροπούλου
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Εισαγωγή στους Η/Υ
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στη χρήση του ΜATLAB για επίλυση προβληµάτων αριθµητικής
ανάλυσης, Βασικές έννοιες και στοιχεία ανάλυσης. Αναπαράσταση αριθµών και σφάλµατα
αριθµητικών λύσεων. Γραµµικά συστήµατα. Ρίζες εξισώσεων. Μη γραµµικά συστήµατα.
Βελτιστοποίηση. Προσαρµογή καµπύλης. Αριθµητική παρεµβολή και πολυωνυµική προσέγγιση.
Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση. Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι να
διδαχθεί ο φοιτητής την προσεγγιστική επίλυση σύνθετων προβληµάτων που δεν επιδέχονται ακριβή
λύση µε εφαρµογή αριθµητικών µεθόδων και την υλοποίηση των λύσεων αυτών µε προγράµµατα Η/Υ.
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να προσεγγίζει µε τη χρήση
βασικών αρχών και κλασικών µεθόδων αριθµητικής ανάλυσης προβλήµατα της επιστήµη του
Μηχανικού και να εµβαθύνει στην ανάπτυξη και βελτίωση τέτοιων µεθόδων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο και
ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, µη προειδοποιηµένες ενδιάµεσες ολιγόλεπτες εξετάσεις κατά
την διάρκεια των παραδόσεων, εβδοµαδιαίες ασκήσεις και εργασίες.
107 Στατιστική

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
3

5

6

∆ιδάσκουσα: Σ. Παναγιωτίδου
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά
Περιεχόµενο: Περιγραφική Στατιστική: συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων, κατανοµή
συχνότητας, ιστόγραµµα, χαρακτηριστικές τιµές (µέση τιµή, µεσαία τιµή, συχνότερη τιµή, εύρος,
µεταβλητότητα, τυπική απόκλιση). Θεωρία Πιθανοτήτων: βασικές αρχές πιθανοτήτων, γεγονός, υπό
συνθήκη πιθανότητα, προσθετικός και πολλαπλασιαστικός νόµος των πιθανοτήτων, Θεώρηµα Bayes.
Κατανοµές Πιθανότητας, διακριτές και συνεχείς τυχαίες µεταβλητές, αναµενόµενη τιµή, µεταβλητότητα
και τυπική απόκλιση. Γνωστές Κατανοµές: Bernoulli, διωνυµική, γεωµετρική, Poisson, οµοιόµορφη,
εκθετική, Γάµµα, κανονική κατανοµή και Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα, κατανοµή Student, X2 και F.
Στατιστικές εκτιµήσεις: κατανοµές δειγµατοληψίας, σηµειακή εκτίµηση, ιδιότητες εκτιµητριών,
διαστήµατα εµπιστοσύνης. Στατιστικός Έλεγχος: σφάλµα τύπου I και σφάλµα τύπου II, απαιτούµενο
µέγεθος δείγµατος, έλεγχος προσαρµογής.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος
οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εφαρµόζουν τις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων και τα
εργαλεία της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές διαλέξεις (Ώρες διδασκαλίας: 65, Θεωρία: 39, Ασκήσεις: 26).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση (υποχρεωτική), ενδιάµεση εξέταση ή/και εργασία
(προαιρετική).
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Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
4

5

6.5

∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Στατική, Αντοχή Υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στην ανάλυση των µηχανολογιών κατασκευών. Ροή δυνάµεως, ροή
ισχύος, Συνδέσεις µορφής, συνδέσεις τριβής, συνδέσεις µορφής - τριβής. Προσδιορισµός κρίσιµων
θέσεων υπολογισµού σε φθορά. Τάσεις λειτουργίας, τάσεις εγκοπών, υπολογισµός στατικής και
δυναµικής αντοχής, συνδυασµένες φορτίσεις και ισοδύναµες τάσεις, επιτρεπόµενες τάσεις,
συντελεστές ασφάλειας για υπολογισµό σε αντοχή. Στοιχεία σύνδεσης. Υπολογισµός µελέτης και
ελέγχου αντοχής ηλώσεων, κοχλιώσεων, συγκολλήσεων και κολλήσεων. Στοιχεία περιστροφικής
κίνησης, ανάλυση των κύριων προβληµάτων τους. Υπολογισµός µελέτης και ελέγχου ατράκτων,
εδράνων κυλίσεως, συνδέσεων ατράκτων – πληµνών, αρχές εδράσεως. Εισαγωγή στη σύνθεση
µηχανολογικών κατασκευών. Σχεδιοµελέτη απλών κατασκευών.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Η παρουσίαση, η κατανόηση και
εφαρµογή των βασικών αρχών και κανόνων στοιχείων µηχανών και µηχανολογικού σχεδιασµού µέσα
από την ανάλυση απλών στοιχείων µηχανών.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις) και 1
προαιρετική εργασία.
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου και εργασίας.
109 Τεχνολογία Υλικών Ι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
2

5

6

∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Φυσική, Χηµεία
Περιεχόµενο: Ατοµική δοµή, ∆ιατοµικοί δεσµοί, (ετεροπολικός, οµοιοπολικός, µεταλλικός,
δευτερεύοντες δεσµοί). Κρυσταλλογραφία και Κρυσταλλοδοµή, (κρυσταλλικά συστήµατα, πλέγµατα
Bravais, στοιχειώδεις κυψελίδες, διευθύνσεις, επίπεδα, υπολογισµός πυκνότητας, µονο- και πολύκρυσταλλικά υλικά, εξακρίβωση δοµής µε περίθλαση ακτίνων Χ. Ατέλειες κρυσταλλικής δοµής,
(σηµειακές, γραµµικές, επίπεδες, τριών διαστάσεων). Κόκκοι, Όρια Κόκκων, Μικροδοµή,
Μικροσκοπία, Κοκκοµετρία. Κινητικότητα ατόµων και ∆ιάχυση σε στερεά κατάσταση, (µηχανισµοί,
νόµοι του Fick). Βασικές έννοιες Μηχανικών Ιδιοτήτων: Τάση, παραµόρφωση (τροπή), εφελκυσµός,
θλίψη, δοκιµή εφελκυσµού, διαγράµµατα τάσης – παραµόρφωσης, νόµος του Hooke, µέτρο
ελαστικότητας, όριο διαρροής, αντοχή, µηχανική και πραγµατική τάση και τροπή, πλαστική
παραµόρφωση, ολκιµότητα, νόµος Schmid. Αντοχή και µικροδοµή, εξίσωση Hall-Petch.
Υπερπλαστικότητα. Σκληρότητα (τρόποι µέτρησης, σφάλµατα µετρήσεων). Θραύση (ψαθυρή, όλκιµη,
µορφολογία επιφανειών θραύσης). Θραυστοµηχανική, (συγκέντρωση τάσεων, θεωρία Griffith,
κρίσιµος συντελεστής έντασης τάσης). ∆υσθραυστότητα, (πειραµατικός προσδιορισµός, δοκιµές
κρούσης, εξάρτηση από θερµοκρασία, καµπύλη µετάβασης από όλκιµη σε ψαθυρή συµπεριφορά DBTT). Κόπωση και Ερπυσµός, (περιγραφή, χαρακτηριστικά, µορφολογία θραύσης, πειραµατικός
προσδιορισµός, µηχανισµοί, µαθηµατική προσέγγιση - ανάλυση δεδοµένων, παράγοντες που
επηρεάζουν τα φαινόµενα). Μέθοδοι τροποποίησης µηχανικών ιδιοτήτων: Μηχανισµοί ισχυροποίησης
(διαταραχές, µέγεθος κόκκων, ενδοτράχυνση, διαλύµατα, διεργασίες καθίζησης και κατακρήµνισης)
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και ανάκτησης (θερµικές διεργασίες, ανόπτηση, ανακρυστάλλωση, ανάπτυξη κόκκων). Φυσικές
Ιδιότητες, (Ηλεκτρικές, Θερµικές, Μαγνητικές, Οπτικές).
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της
δοµής και των ιδιοτήτων των υλικών ως συναρτήσεις της µικροδοµής και της κατεργασίας τους. Ως
πρότυπα υλικών θεωρούνται τα µεταλλικά υλικά, αλλά γίνεται αναφορά και σε µη µεταλλικά
(κεραµικά, πολυµερή), για τα οποία αναπτύσσονται οι σχέσεις που διέπουν τις φυσικές τους
ιδιότητες.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις [13 εβδ. x 5 ώρες (3-ωρ. Θεωρία + 2-ωρ. ασκήσεις)].
Αξιολόγηση: 100% γραπτή τελική εξέταση.
110 Αντοχή Υλικών

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

3
5
6.5
∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Στατική, Τεχνολογία Υλικών Ι, ΙΙ
Περιεχόµενο: Αξονική και διατµητική τάση, τάση έδρασης, οριακή και επιτρεπόµενη τάση,
συντελεστής ασφάλειας.
Τάση και τροπή: Νόµος του Hooke, µέτρο ελαστικότητας, εφελκυσµός και θλίψη, υπερστατικά
προβλήµατα, προβλήµατα µε µεταβολή θερµοκρασίας, λόγος Poisson, πολυαξονική φόρτιση και
γενικευµένος νόµος του Hooke, διατµητική τροπή, αρχή του Saint-Venant. Στρέψη: Τάση,
παραµόρφωση, γωνία στρέψης στην ελαστική περιοχή, υπερστατικοί άτρακτοι, σχεδιασµός
ατράκτων µετάδοσης κίνησης, συγκεντρώσεις τάσεων. Καθαρή κάµψη: Τάσεις και παραµορφώσεις
σε συµµετρικά µέλη, κάµψη µελών αποτελούµενα από διαφορετικά υλικά, συγκεντρώσεις τάσεων,
ασύµµετρη κάµψη, γενική περίπτωση έκκεντρης αξονικής φόρτισης. Ανάλυση και σχεδιασµός δοκών:
∆ιαγράµµατα τεµνουσών δυνάµεων και καµπτικών ροπών, προσδιορισµός τάσεων σε δοκό
ορθογωνικής διατοµής ή διατοµής συνήθων τύπων, διατµητικές τάσεις σε λεπτότοιχα µέλη.
Μετασχηµατισµοί τάσης και τροπής: Μετασχηµατισµός επίπεδης τάσης, κύριες τάσεις, µέγιστη
διατµητική τάση, κύκλος του Mohr για επίπεδη και γενική/τρισδιάστατη εντατική κατάσταση. Βέλος
κάµψης δοκών: Παραµόρφωση υπό εγκάρσια φόρτιση, εξίσωση ελαστικής γραµµής, προσδιορισµός
ελαστικής γραµµής από την κατανοµή του φορτίου, µέθοδος επαλληλίας, θεωρήµατα ροπών-εµβαδόν.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Εισαγωγή στις έννοιες του
παραµορφώσιµου στερεού σώµατος εφαρµόζοντας τις αρχές της θεωρίας της ελαστικότητας.
Απόκτηση γνώσης για την ανάλυση τάσεων (καταπονήσεων) σε συγκεκριµένα δοµικά στοιχεία, ή
στοιχεία µηχανών ή µηχανισµών, µε συγκεκριµένη στήριξη, σε δεδοµένα ή αναµενόµενα εξωτερικά
φορτία εφαρµοζόµενα κατά συγκεκριµένους τρόπους, (εφελκυσµός, θλίψη, στρέψη, κάµψη, έκκεντρη
αξονική φόρτιση), και προσδιορισµό της αναµενόµενης µηχανικής συµπεριφοράς τους, ως βάση
ορθού σχεδιασµού ή ελέγχου καταλληλότητας για την ασφαλή τους λειτουργία.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 3 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου.
111 Στατική

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
2

∆ιδάσκων: Ν. Σαπίδης
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι, Φυσική, Γραµµική Άλγεβρα

5

6

Περιεχόµενο: ∆ύναµη και ροπή. Σύνθεση και ανάλυση δυνάµεων. ∆ιάγραµµα ελευθέρου
σώµατος. Συνθήκες ισορροπίας. Απλοί φορείς: ράβδοι, δοκοί, καλώδια. Σύνθετοι φορείς: πλαίσια,
δικτυώµατα. ∆ιαγράµµατα M, N, Q. Τριβή: πέδες, συµπλέκτες, σύνδεσµοι φοράς, ιµάντες. Κέντρο
µάζας. Ροπές αδράνειας.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Κατανόηση βασικών εννοιών που
σχετίζονται µε τα διάφορα είδη κατασκευών/φορέων, την στήριξή τους, και τις φορτίσεις (εξωτερικές
και εσωτερικές) που ασκούνται σε αυτές. Κατανόηση και εφαρµογή µεθόδων επίλυσης στατικών
προβληµάτων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2,5 ώρες θεωρία και 2,5 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση.
112 ∆υναµική

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

4
5
6.5
∆ιδάσκων: ∆. Γιαγκόπουλος
Προαπαιτούµενα: Στατική
Περιεχόµενο: Κινηµατική υλικού σηµείου: διάνυσµα θέσης, ταχύτητα και επιτάχυνση (έκφραση
συνιστωσών σε καρτεσιανό, κυλινδρικό και τροχιακό σύστηµα αναφοράς). Σχετική µεταφορική
κίνηση. Κινητική υλικών σηµείων: νόµοι του Νεύτωνα και του Euler. Αρχές ώσης και ορµής. Αρχές
έργου και ενέργειας. Εφαρµογές (κεντρική κρούση, κεντρικές δυνάµεις - διαστηµοµηχανική,
µεταβαλλόµενα συστήµατα υλικών σηµείων). Κινηµατική στερεού σώµατος: Μεταφορική κίνηση.
Περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα. Επίπεδη κίνηση (πόλος περιστροφής). Περιστροφή γύρω από
σταθερό σηµείο (γωνιακή ταχύτητα και γωνιακή επιτάχυνση). Γενική χωρική κίνηση στερεού. Γωνίες
Euler. Σχετική κίνηση υλικών σωµάτων. Κινητική στερεών σωµάτων: Tανυστής αδράνειας στερεού
σώµατος. Εξισώσεις του Euler. Αρχές ώσης και ορµής. Αρχές έργου και ενέργειας. Υποθετικές
δυνάµεις. Εφαρµογές (έκκεντρη κρούση, ζυγοστάθµιση περιστρεφόµενων στερεών, περιστροφή
αξονοσυµµετρικών στερεών σωµάτων).
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Κατανόηση των βασικών αρχών της
δυναµικής, κατάστρωση των εξισώσεων κίνησης συστηµάτων υλικού σηµείου και στερεού σώµατος
και επίλυση απλών χαρακτηριστικών παραδειγµάτων χρησιµοποιώντας αναλυτικές και αριθµητικές
µεθόδους.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις) και
κατ’ οίκον εργασίες.
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση.
113 Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

1
4
5.5
∆ιδάσκων: Ν. Σαπίδης
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Βασικοί κανονισµοί ISO για το σχέδιο (είδη τεχνικού σχεδίου, όργανα και χαρτιά
σχεδίασης, υπόµνηµα, κατάλογος τεµαχίων, κλίµακες, είδη και πάχη γραµµών, γραµµογραφία),
Εισαγωγή στη σχεδίαση µε τη βοήθεια Η/Υ (CAD), Όψεις και παρουσίαση µηχανολογικών
εξαρτηµάτων (είδη όψεων, τεχνικό σκαρίφηµα, κατασκευαστικό σχέδιο, σχέδιο συναρµολόγησης,
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κανονισµοί και συστήµατα παρουσίασης), ∆ιαστάσεις (κανονισµοί ISO και γενικές αρχές
διαστασιολόγησης, ειδικά σύµβολα διαστάσεων, βασικές µέθοδοι και παραδείγµατα τοποθέτησης
διαστάσεων, διαστάσεις για CNC κατεργασία), Τοµές (γενικές αρχές και κανονισµοί σχεδίασης
τοµών, εξειδικευµένα είδη τοµών, τοµή σε πολλά επίπεδα), Σχεδίαση στοιχείων σύνδεσης (γεωµετρικά
χαρακτηριστικά και κατηγορίες σπειρωµάτων, χρησιµοποιούµενα είδη σπειρωµάτων, σχεδίαση
σπειρωµάτων οπών, διαστάσεις και µορφές κοχλιών, τυποποίηση κοχλιών-περικοχλίων και
εργαλείων, κοχλιοσυνδέσεις και συνοδευτικά στοιχεία µηχανών, ηλώσεις, µέθοδοι και µηχανολογική
σχεδίαση συγκολλήσεων).
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Επιτυχής ολοκλήρωση του µαθήµατος
ισοδυναµεί µε (α) κατανόηση και ικανότητα εφαρµογής των αρχών/κανονισµών ISO του
µηχανολογικού σχεδίου, και (β) ικανότητα του φοιτητή να κατασκευάζει ένα σωστό, σύµφωνα µε τους
κανονισµούς ISO, µηχανολογικό σχέδιο για µηχανολογικό αντικείµενο χαµηλής πολυπλοκότητας.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες σχεδιαστικές
ασκήσεις).
Αξιολόγηση:70% γραπτή τελική εξέταση, 30% γραπτή εξέταση προόδου.
114 Βασικές Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

4
5
6
∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Τεχνολογία Υλικών Ι, ΙΙ, Αντοχή Υλικών
Περιεχόµενο: Χύτευση, περιοχή χρησιµοποίησης, γενικοί κανόνες και υλικά χύτευσης. Xύτευση
σε καλούπια µιας χρήσης, υλικά για την κατασκευή καλουπιών, απλή αµµοχύτευση, µέθοδος Croning,
χύτευση µε τηκόµενα µοντέλα, χύτευση µε εξαερούµενα µοντέλα, χύτευση σε καλούπια πολλαπλής
χρήσης, χύτευση υπό πίεση, φυγοκεντρική χύτευση, χύτευση πλινθώµατος και συνεχής χύτευση,
κονιοµεταλλουργία, ηλεκτρολυτική µορφοποίηση γαλβανοµορφοποίηση, γαλβανο-πλαστική.
Γεωµετρία κόψεων διαφόρων τύπων εργαλείων, δηµιουργία αποβλήτου, κοπή µε εργαλεία
προκαθορισµένης γεωµετρίας κόψεων, τόρνευση, φραιζάρισµα, διάτρηση, πλάνιση, υλικά κοπτικών
εργαλείων, κοπή µε εργαλεία προκαθορισµένης γεωµετρίας κόψεων, λείανση, υπερλείανση µε
συνδεδεµένους κοπτικούς κόκκους, υπερλείανση µε ελεύθερους κοπτικούς κόκκους. Πλαστική
παραµόρφωση τεµαχίων, σφυρηλασία, έλαση µε σφυρηλασία, έλαση µε κυλινδρικά έλαστρα,
διέλαση, ολκή, πλαστική παραµόρφωση ελασµάτων κάµψη βαθειά κοίλανση, απότµηση.
Θερµηλασία: Επίδραση στην κατεργασία και στη µικροδοµή και αντοχή του υπό κατεργασία υλικού.
Θεωρία των σφαλµάτων και ατελειών. Mετρήσεις: Μήκους, γωνιών, κώνων, σπειρωµάτων,
οδοντώσεων, τραχύτητας επιφανειών. Συστήµατα ανοχών και συναρµογών. Έλεγχος επιπεδότητας,
παραλληλότητας, καθετότητας και καµπυλότητας.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Εισαγωγή στις βασικές γνώσεις των
κύριων µεθόδων κατεργασίας και διαµόρφωσης των υλικών και των αρχών µετρολογίας.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 5 ώρες θεωρία).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση.

116 Ηλεκτροτεχνία

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
5

5

5

∆ιδάσκων: Θ. Θεοδουλίδης
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Ρεύµα, τάση, ισχύς. Νόµοι Kirchhoff και θεώρηµα Tellegen. Ηλεκτρικά στοιχεία.
Κυκλώµατα συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωµάτων στην
ηµιτονοειδή µόνιµη κατάσταση. Θεωρήµατα ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Ισχύς και ενέργεια σε
κυκλώµατα µε ηµιτονοειδή διέγερση. Συντελεστής ισχύος και διόρθωση. Συµµετρικά και ασύµµετρα
τριφασικά κυκλώµατα. Ανάλυση κυκλωµάτων µε περιοδική µη ηµιτονοειδή διέγερση. Αρµονικές και
σειρά Fourier. ∆ίοδοι και ανορθωτικές διατάξεις.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Ο φοιτητής εισάγεται στις βασικές
γνώσεις θεωρίας και ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Μπορεί και αναλύει βασικά ηλεκτρικά
κυκλώµατα συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος ώστε να µπορεί να παρακολουθήσει άνετα τα
µαθήµατα ηλεκτρολογικού ενδιαφέροντος του προγράµµατος σπουδών (Ηλεκτρικές Μηχανές, Μη
Καταστροφικοί Έλεγχοι). Με τη βοήθεια του εργαστηρίου ο φοιτητής εµπεδώνει την αποκτηθείσα
γνώση και αποκτά δεξιότητες χρήσης λογισµικού για σχεδίαση και ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
∆ιδασκαλία: Ώρες παραδόσεων 57 (Θεωρία: 39, Εργαστήριο: 18).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, βαθµός ασκήσεων εργαστηρίου.
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Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

6
5
5
∆ιδάσκων: Θ. Θεοδουλίδης
Προαπαιτούµενα: Ηλεκτροτεχνία
Περιεχόµενο: Θεµελιώδεις αρχές ηλεκτροµαγνητισµού και αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών
µηχανών εναλλασσόµενου και συνεχούς ρεύµατος. Ισοδύναµα κυκλώµατα. Κινητήρες συνεχούς
ρεύµατος. Επαγωγικοί κινητήρες τριφασικοί και µονοφασικοί. Σύγχρονοι κινητήρες. Ισοδύναµο
κύκλωµα. Χαρακτηριστική ροπής-ταχύτητας. Ρύθµιση ταχύτητας, εκκίνηση και επιλογή κινητήρων.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Η εξοικείωση του φοιτητή µε τις
βασικές αρχές λειτουργίας ηλεκτρικών µηχανών. Ο φοιτητής µαθαίνει να αναλύει τους βασικούς
τύπους ηλεκτρικών κινητήρων ώστε να µπορεί να εξάγει συµπεράσµατα για την απόδοσή τους και τη
χαρακτηριστική λειτουργίας τους. Μπορεί επίσης να µελετά συστήµατα οδήγησης ανάλογα µε την
απαιτούµενη ρύθµιση. Στο εργαστήριο εµπεδώνει τις βασικές συνδεσµολογίες και αποκτά πραγµατική
εµπειρία.
∆ιδασκαλία: Ώρες παραδόσεων 52 (Θεωρία: 40, Εργαστήριο: 12).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, βαθµός ασκήσεων εργαστηρίου.
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Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

5
∆ιδάσκων: Ε. Κωνσταντινίδης
Προαπαιτούµενα: Θερµοδυναµική Ι, Μηχανική Ρευστών Ι, ∆ιαφορικές εξισώσεις

5

5.5
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Περιεχόµενο: Εισαγωγή στους µηχανισµούς µετάδοσης θερµότητας: αγωγή, συναγωγή, και
ακτινοβολία. Αγωγή: θερµική αγωγιµότητα, νόµος Fourier, εξίσωση διάχυσης θερµότητας σε
καρτεσιανές, κυλινδρικές και πολικές συντεταγµένες. Μόνιµη αγωγή θερµότητας: έννοια θερµικής
αντίστασης, θερµικές αντιστάσεις, κρίσιµο πάχος µόνωσης, επαύξηση µετάδοσης θερµότητας µε
πτερύγια. Πολυδιάστατη αγωγή θερµότητας: αναλυτικές, γραφικές και αριθµητικές µέθοδοι,
παράγοντας όψης σε συνήθης γεωµετρίες. Μεταβατική αγωγή: αριθµός Biot, µέθοδος οµοιόµορφων
ιδιοτήτων, αναλυτικές λύσεις σε απλές γεωµετρίες (επίπεδο, κύλινδρος, σφαίρα) και σε ηµι-άπειρο
µέσο, διαγράµµατα Heissler, αριθµητικές µέθοδοι. Εξαναγκασµένη συναγωγή: νόµος ψύξης Newton,
τοπικός και µέσος συντελεστής συναγωγιµότητας, εξισώσεις Navier-Stokes και ενέργειας, διαστατική
ανάλυση, αριθµοί Nusselt, Prandtl, και Reynolds, εµπειρικές συσχετίσεις για εσωτερικές και
εξωτερικές ροές (στρωτή και τυρβώδης ροές). Φυσική συναγωγή: φυσική κυκλοφορία, κελιά Bernard,
αριθµός Grashof, εµπειρικές συσχετίσεις για το συντελεστή συναγωγιµότητας στο εξωτερικό
επιφανειών και εσώκλειστων χώρων, συνδυασµένη φυσική και εξαναγκασµένη συναγωγή. Βρασµός
και συµπύκνωση: φυσικός µηχανισµός, καµπύλη βρασµού (pool boiling), συµπύκνωση τύπου υµένος,
εµπειρικές συσχετίσεις, βρασµός και συµπύκνωση στο εσωτερικό σωλήνων. Θερµική ακτινοβολία:
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, ακτινοβολία µέλανος σώµατος, νόµος µετατόπισης Wien, αλληλεπίδραση
ακτινοβολίας και ύλης, βαθµός εκποµπής ακτινοβολίας, απορροφητικότητα, διαπερατότητα,
ανακλαστικότητα, διαχέουσες επιφάνειες, φαιές επιφάνειες, νόµος του Kirchhoff, νόµος Stefan—
Boltzmann. Ανταλλαγή ακτινοβολίας µεταξύ επιφανειών, συντελεστές όψης.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: 1) κατανόηση των µηχανισµών
µετάδοσης θερµότητας, 2) ανάπτυξη των απαραίτητων µεθοδολογιών για την επίλυση προβληµάτων
που περιλαµβάνουν διεργασίες µετάδοσης θερµότητας, 3) απόκτηση βασικού επιπέδου γνώσεων που
είναι απαραίτητο για µηχανικούς, και 4) ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου που χρειάζεται για
περαιτέρω µελέτη.
∆ιδασκαλία: Προφορικές διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις (13 εβδοµάδες x 3 ώρες
θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: 85% τελική εξέταση, 15% 3 προαιρετικές εργασίες.
119 Θερµοδυναµική Ι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
3

5

6.5

∆ιδάσκων: Γ. Σκόδρας
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙΙ, Φυσική
Περιεχόµενο:
•

•
•

•

Εισαγωγή – Βασικές έννοιες και ορισµοί
(θερµοδυναµική, σύστηµα και κατάσταση, πίεση, θερµοκρασία, η θερµοδυναµική διεργασία,
µηχανικό έργο, ενέργεια, θερµότητα, αντιστρεπτότητα)
Το πρώτο θερµοδυναµικό αξίωµα
(εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία, έργο, κλειστά συστήµατα, διεργασίες µόνιµης ροής)
Το δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα
(εντροπία και θερµοδυναµική ισορροπία, εντροπία, θερµότητα και ενέργεια σκεδάσεως, θερµικές
µηχανές, αντλίες θερµότητας, εντροπία τελείου αερίου, κύκλος Carnot για τέλειο αέριο, εφαρµογή
σε ενεργειακές µετατροπές)
Μαθηµατική θεµελίωση της θερµοδυναµικής
(ολικό διαφορικό και καταστατικές συναρτήσεις, σχέσεις µετασχηµατισµού, µετασχηµατισµοί
Legendre, βασικές σχέσεις ιδιοτήτων για συστήµατα PVT µεταβλητής σύστασης και

θερµοχωρητικοτήτων για συστήµατα PVT σταθερής σύστασης, ισορροπία σε κλειστά ετερογενή
συστήµατα)
• Θερµοδυναµικές ιδιότητες καθαρών συστατικών
(θερµοδυναµικά καταστατικά µεγέθη, περιοχή υγρού-ατµού, περιοχή στερεού, καταστατικές
εξισώσεις, συντελεστής συµπιεστότητας, συσχετίσεις αντιστοίχων καταστάσεων)
• Ιδανικά αέρια και µίγµατα αερίων και αερίων-ατµών
(ιδανικά αέρια, ιδανικά µίγµατα αερίων, µίγµατα αερίου-ατµού, υγρός αέρας)
• Θερµοδυναµική ανάλυση διεργασιών µόνιµης ροής
(έργο, ενέργεια σκεδάσεως, διεργασίες ροής, διεργασίες ανάµιξης, διεργασίες έργου)
• Κύκλοι ισχύος
(κύκλοι ατµού, µηχανές εσωτερικής καύσης, Carnot, Otto, Diesel, Brayton, Rankine, Stirling,
Kalina)
• Θερµοδυναµική της ψύξηςκαι της υγροποίησης
(η θέρµανση και η ψύξη ως βασικά θερµοδυναµικά προβλήµατα, µέθοδοι παραγωγής ψύξης,
κύκλος ψύξης Carnot, αντλίες θερµότητας, διεργασίες υγροποίησης)
• Θερµοδυναµική των εγκαταστάσεων παραγωγής ισχύος µε θερµότητα και καύση
(µετατροπή χηµικής και πυρηνικής ενέργειας σε έργο και ηλεκτρική ενέργεια, παραγωγή έργου µε
ατµό, βελτιώσεις, παραγωγή έργου µε αέριο)
• Θερµοδυναµική ανάλυση διεργασιών
(έργο αντιστρεπτής διεργασίας, ενέργεια µη µετατρέψιµη σε έργο)
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα αποσκοπεί στην
κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν την επιστήµη της θερµοδυναµικής έτσι ώστε
να γίνει δυνατή η λύση τεχνολογικών προβληµάτων και η ανάλυση ενεργειακών συστηµάτων µε
έµφαση στις διεργασίες ρευστών.
∆ιδασκαλία: Ώρες διδασκαλίας 65 – Προφορικές παραδόσεις θεωρίας και ασκήσεων (Θεωρία:
39, Ασκήσεις: 26) – Εργασία/ες κατ’ οίκον: 1 ή3 – Εβδοµαδιαίες ασκήσεις κατ’ οίκον (προαιρετικές).
Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση (υποχρεωτική) και εργασία/ες (υποχρεωτική/ές), 70% ή 90% τελική
εξέταση, 10% ή 30% εργασία/ες. Ενδιάµεση γραπτή εξέταση (προαιρετική).
120 Μηχανική Ρευστών Ι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

4
5
6
∆ιδάσκων: Γ. Πανάρας
Προαπαιτούµενα: Φυσική, Μαθηµατικά ΙΙ, Θερµοδυναµική Ι
Περιεχόµενο: Βασικοί ορισµοί. Χαρακτηριστικά και ιδιότητες ρευστών. Στατική των Ρευστών:
µέτρηση πίεσης, υδροστατικές δυνάµεις, άνωση-η αρχή του Αρχιµήδη. ∆υναµική των Ρευστών.
Εισαγωγικές έννοιες, η εξίσωση Bernoulli και εφαρµογές της. Κινηµατική των ρευστών, περιγραφή του
πεδίου ροής κατά Euler και κατά Lagrange. Το θεώρηµα µεταφοράς του Reynolds. Ανάλυση όγκου
ελέγχου µε εφαρµογή στη διατήρηση µάζας (εξίσωση συνέχειας), ορµής και ενέργειας. ∆ιαφορική
ανάλυση πεδίων ροής: ροϊκή συνάρτηση, στροβιλότητα, δυναµικό, στοιχειώδεις ιδανικές (ατριβείς)
ροές και συνδυασµός τους, παραδείγµατα, εφαρµογές. Εξίσωση συνέχειας, εξισώσεις ορµής Euler και
Navier Stokes, εξίσωση ενέργειας και εφαρµογές αυτών. Ιξώδεις ροές και εφαρµογές σε απλές
γεωµετρίες: Ροή Poiseuille σε κανάλι και κύλιδρο, ροή Quette. ∆ιαστατική ανάλυση, οµοιότητα,
χαρακτηριστικοί αριθµοί. Το θεώρηµα του Buckingham (Π). Ροή σε αγωγούς: πλήρως αναπτυγµένη
στρωτή ροή, εισαγωγή στην τυρβώδη ροή και στην έννοια του οριακού στρώµατος. ∆ιαστατική

67

68

ανάλυση και χρήση των διαγραµµάτων Moody για τον υπολογισµό της πτώσης πίεσης σε λείους και
τραχείς αγωγούς.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα αποτελεί µία εισαγωγή
στις αρχές της Μηχανικής Ρευστών. Ο φοιτητής αποκτά γνώση του πεδίου εφαρµογής, των νόµων και
βασικών αρχών της Μηχανικής Ρευστών και µαθαίνει να χρησιµοποιεί τις παραπάνω γνώσεις για την
επίλυση και αντιµετώπιση σχετικών πρακτικών προβληµάτων και θεµάτων. Ενδεικτικά παραδείγµατα
είναι ο υπολογισµός υδροστατικής πίεσης µε χρήση µανοµέτρου, η εφαρµογή της εξίσωσης Bernoulli
σε ιδανικές ροές, η χρήση της εξίσωσης Poiseuille σε ιξώδεις ροές, η επίλυση προβληµάτων µε
ανάλυση όγκου ελέγχου, ο υπολογισµός πτώσης πίεσης σε αγωγούς, κ.α.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: 75% τελική εξέταση, 25% ενδιάµεση εξέταση.
123 Βιοµηχανική ∆ιοίκηση

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
6

5

5.5

∆ιδάσκουσα: Σ. Παναγιωτίδου
Προαπαιτούµενα: Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στις παραγωγικές διαδικασίες. Τεχνικές προβλέψεων: Μοντέλα
χρονοσειρών, αιτιακά µοντέλα, µοντέλα γραµµικής τάσης και εποχικά µοντέλα. Σχεδίαση
παραγωγικών συστηµάτων: σχεδίαση προϊόντος, επιλογή παραγωγικής διαδικασίας και σχεδίαση
δυναµικότητας, χωροταξική διάταξη. Προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγικών συστηµάτων:
συνολική σχεδίαση παραγωγής, προγραµµατισµός εργασιών, διαχείριση αποθεµάτων, έλεγχος
ποιότητας, συντήρηση και αντικατάσταση εξοπλισµού.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος
οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τις βασικές λειτουργίες και τα σηµαντικότερα εργαλεία λήψης
αποφάσεων στα πλαίσια των παραγωγικών συστηµάτων (όπως τις τεχνικές διαχείρισης αποθεµάτων,
συντήρησης εξοπλισµού, ελέγχου ποιότητας, πρόβλεψης ζήτησης, προγραµµατισµού παραγωγής)
καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους µε το εξωτερικό περιβάλλον.
∆ιδασκαλία: Προφορικές διαλέξεις (Ώρες διδασκαλίας: 65, Θεωρία: 39, Ασκήσεις: 26).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση (υποχρεωτική), ενδιάµεση εξέταση ή/και εργασία
(προαιρετική).
127 Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
6

4

4.5

∆ιδάσκων: Γ. Σκόδρας
Προαπαιτούµενα: Θερµοδυναµική, Μαθηµατικά, Στατιστική
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στην ενεργειακή πολιτική. Η ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
Πράσινη Βίβλος της ΕΕ για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ για τις
ΑΠΕ. Ενεργειακές πηγές και αποθέµατα. Το Ελληνικό ενεργειακό σύστηµα. Ηλιακή ενέργεια – βασικές
αρχές. Ηλιακοί συλλέκτες και φωτοβολταϊκά. Αιολική ενέργεια και αιολικά πάρκα. Ενεργειακό
δυναµικό της βιοµάζας και ενεργειακή αξιοποίηση της. Υδροηλεκτρική ενέργεια και ΥΗ σταθµοί –
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Γεωθερµική ενέργεια και γεωθερµικά πεδία. Παλλοιροϊκή και
κυµατική ενέργεια. Ωκεάνια θερµική ενέργεια. Εξοικονόµηση ενέργειας. Θερµοδυναµική ανάλυση

συστηµάτων ΑΠΕ. Περιβαλλοντική ανάλυση συστηµάτων ΑΠΕ. Κοινωνικές και οικονοµικές
επιπτώσεις των ΑΠΕ.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα παρουσιάζει συστηµατικά
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τις αντίστοιχες τεχνολογίες αιχµής. Με την ολοκλήρωση τους οι
φοιτητές θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν αποτελεσµατικά τα θέµατα των ΑΠΕ και να χειρίζονται
προβλήµατα σχεδιασµού και εφαρµογής, αποτελεσµατικά µε επιστηµονικό τρόπο.
∆ιδασκαλία: Ώρες διδασκαλίας 52 (Θεωρία: 26, Ασκήσεις: 26) – Εργασίες κατ’ οίκον
(προαιρετικές): 3.
Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση (υποχρεωτική). Ενδιάµεση γραπτή εξέταση (προαιρετική).
131 Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

6
4
4.5
∆ιδάσκων: Γ. Μαρνέλλος
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Ατµοσφαιρική ρύπανση, Πηγές της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, Φαινόµενο του
Θερµοκηπίου, Τρύπα του όζοντος, Όξινη βροχή, Ανάλυση και µέτρηση ρύπων, Έλεγχος στατικών και
κινητών πηγών, Σχεδιασµός διεργασίας, Αιωρούµενα σωµατίδια, Τεχνολογίες αποµάκρυνσης
σωµατιδιακών ρύπων (Κυκλώνες, Ηλεκτροστατικά φίλτρα, Σακόφιλτρα, Πλυντρίδες σωµατιδίων),
Τεχνολογίες ελέγχου εκποµπών VOCs, NOX και SOX.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα παρουσιάζει στους
φοιτητές τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, των διάφορων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα
τα αίτια, τις τάσεις και τις τεχνολογικές δυνατότητες αντιµετώπισης περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Αναπτύσσονται επίσης θέµατα που έχουν σχέση µε τον σχεδιασµό (τεχνολογικό και οικονοµικό)
συστηµάτων αέριας αντιρύπανσης.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, Προαιρετική ενδιάµεση εξέταση.
132 Μαθηµατικά ΙΙΙ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

3
4
5
∆ιδάσκων: Θ. Ζυγκιρίδης
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙI, Γραµµική Άλγεβρα
Περιεχόµενο: Εισαγωγικά στοιχεία. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις α΄ τάξης. Εξισώσεις
χωριζοµένων µεταβλητών. Ακριβείς εξισώσεις, ολοκληρωτικοί παράγοντες. Γραµµικές εξισώσεις.
Επίλυση µε αντικατάσταση. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης. Γραµµικές εξισώσεις µε
σταθερούς συντελεστές. Υποβιβασµός τάξης. Επίλυση µη οµογενών εξισώσεων. Μετασχηµατισµός
Laplace και χρήση του για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων µε
δυναµοσειρές, οµαλά και ιδιάζοντα σηµεία. Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων, επίλυση µε τη µέθοδο
των πινάκων. Μιγαδικοί αριθµοί. Μιγαδικές συναρτήσεις. Παραγώγιση µιγαδικών συναρτήσεων.
Ολοκλήρωση µιγαδικών συναρτήσεων.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
µαθήµατος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα:
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•
να γνωρίζουν τα µαθηµατικά µοντέλα για συγκεκριµένα φυσικά προβλήµατα,
•
να αναγνωρίζουν τη γενική µορφή διαφορικών εξισώσεων,
•
να εφαρµόζουν κατάλληλες µεθόδους για την εύρεση γενικών και µερικών λύσεων,
•
να επιλύουν προβλήµατα αρχικών τιµών,
•
να βρίσκουν λύσεις µε τη µορφή σειρών,
•
να αξιοποιούν το µετασχηµατισµό Laplace,
•
να επιλύουν συστήµατα διαφορικών εξισώσεων,
•
να επιλύουν γραφικά συγκεκριµένες κατηγορίες διαφορικών εξισώσεων,
•
να αντιµετωπίζουν βασικά θέµατα µιγαδικής ανάλυσης.
∆ιδασκαλία: ∆ιαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: Μία ενδιάµεση (25%) και µία τελική (75%) γραπτή εξέταση.
133 Θερµοδυναµική ΙΙ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

6
5
5.5
∆ιδάσκων: ∆. Κολοκοτρώνης
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙΙ, Φυσική, Θερµοδυναµική Ι
Περιεχόµενο: Ισορροπία θερµοδυναµικών συστηµάτων, Συναρτήσεις Gibbs και Helmholtz.
∆ιεργασίες καύσης. Υπολογισµοί µαζών σε τέλεια καύση, εφαρµογή του πρώτου θερµοδυναµικού
αξιώµατος στις διεργασίες καύσης, θερµογόνος δύναµη, ενθαλπία αντίδρασης. Εφαρµογή του
δεύτερου αξιώµατος σε διεργασίες καύσης. Θερµοδυναµικές Σχέσεις, Εξισώσεις Maxwell.
Θερµοδυναµικές ιδιότητες συστηµάτων σταθερής χηµικής σύστασης, ιδανικών αερίων και µιγµάτων.
Θερµοδυναµικές ιδιότητες αερίων µιγµάτων µεταβλητής σύστασης. Χηµικό δυναµικό και χηµική
ισορροπία, ∆ιάσπαση.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα αυτό στοχεύει στην
κατανόηση της θεωρητικής βάσης της ισορροπίας θερµοδυναµικών συστηµάτων, θερµοδυναµικών
σχέσεων και των θερµοδυναµικών ιδιοτήτων µιγµάτων σταθερής και µεταβλητής σύστασης σε
φαινόµενα καύσης και χηµικής ισορροπίας.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: Μία ενδιάµεση (20%) και µία τελική (80%) γραπτή εξέταση.
135 Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
3

5

6

∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Τεχνολογία Υλικών ΙΙ
Περιεχόµενο: ∆ιαγράµµατα Φάσεων σε Ισορροπία, (στερεά διαλύµατα, θερµοδυναµική ερµηνεία,
νόµος του Gibbs, διµερή διαγράµµατα, ισόµορφα, ευτηκτικά, µε περιτηκτικό σηµειο). Το διάγραµµα
ισορροπίας Fe-C. Βασικές αρχές στερεοποίησης µετάλλων και κραµάτων (οµογενής και ετερογενής
στερεοποίηση). Μετασχηµατισµοί φάσης και Θερµικές κατεργασίες: Το σύστηµα Fe-C (χάλυβες,
χυτοσίδηροι, ανάπτυξη µικροδοµών, επίδραση στοιχείων και παραγόντων), διαγράµµατα ΤΤΤ
(περλίτης, µπαινίτης, µαρτενσίτης). Θερµικές κατεργασίες ανθρακοχαλύβων και κραµατωµένων
χαλύβων, (ανόπτηση κατεργασίας, αποτατική, εξοµάλυνσης, σφαιροειδιτοποίησης, εµβαπτότητα,
δοκιµή Jominy, σκλήρυνση µε κατακρήµνιση, γήρανση, ωστενιτοποίηση, βαφή, επαναφορά).
Βιοµηχανικά κράµατα: σιδήρου, χαλκού, αλουµινίου, τιτανίου, πυρίµαχα µέταλλα, υπερκράµατα.

Κεραµικά, Πολυµερή και Σύνθετα υλικά: ∆οµές, χαρακτηριστικά, εφαρµογές, κατεργασίες. Οξείδωση,
∆ιάβρωση και Προστασία.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των
µετασχηµατισµών φάσεων των µεταλλικών υλικών και επίδραση αυτών στις µηχανικές ιδιότητες
Εισαγωγή σε βιοµηχανικά µεταλλικά κράµατα, καθώς και σε κεραµικά, πολυµερή και σύνθετα υλικά.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις [13 εβδ. x 5 ώρες (3-ωρ. Θεωρία + 2-ωρ. ασκήσεις)].
Αξιολόγηση: 100% γραπτή τελική εξέταση.
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137 Μαθηµατικά ΙV

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

4
4
5
∆ιδάσκων: Θ. Ζυγκιρίδης
Προαπαιτούµενα: Γραµµική Άλγεβρα, Μαθηµατικά ΙΙ, Μαθηµατικά ΙΙΙ.
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στις Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις (Μ∆Ε). Παραδείγµατα Μ∆Ε. Μ∆Ε
πρώτης τάξης. Γραµµικές, ηµιγραµµικές και σχεδόν γραµµικές Μ∆Ε. Χαρακτηριστικές καµπύλες. Το
πρόβληµα Cauchy. Μ∆Ε δεύτερη τάξης, ταξινόµηση, κανονικές µορφές. Το πρόβληµα των ιδιοτιµών.
Εξισώση Laplace, επίλυση σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγµένες, περιπτώσεις µη οµογενών
συνοριακών συνθηκών και ηµιάπειρων χώρων. Ορθογώνιες συναρτήσεις, σειρές και ολοκλήρωµα
Fourier. Εξίσωση θερµότητας, περιπτώσεις άπειρης και ηµιάπειρης πλάκας. Ειδικές συναρτήσεις.
Εξίσωση κύµατος, πεπερασµένη και άπειρη χορδή.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Μετά την επιτυχή εξέτασή τους στο
µάθηµα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
•
•
•
•
•
•

να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη Μ∆Ε,
να εξάγουν τα µαθηµατικά µοντέλα για διάφορα φυσικά προβλήµατα,
να επιλύουν Μ∆Ε µε τη χρήση χαρακτηριστικών καµπυλών,
να αντιµετωπίζουν προβλήµατα ιδιοτιµών,
να µετασχηµατίζουν Μ∆Ε σε κανονικές µορφές,
να εφαρµόζουν τη µέθοδο χωρισµού των µεταβλητών και άλλες τεχνικές για την επίλυση
Μ∆Ε,
•
να επιλύουν προβλήµατα σε διάφορα συστήµατα συντεταγµένων,
•
να επιλύουν προβλήµατα σε πεπερασµένους, ηµιάπειρους και άπειρους χώρους,
•
να αξιοποιούν ορθογώνιες συναρτήσεις και να χρησιµοποιούν τις σειρές και τα
ολοκληρώµατα Fourier.
∆ιδασκαλία: ∆ιαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: Μία ενδιάµεση (25%) και µία τελική (75%) γραπτή εξέταση.
138 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

5
5
5.5
∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Στατική, Αντοχή Υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο, Στοιχεία Μηχανών Ι
Περιεχόµενο: Λίπανση, λιπαντικά. Στεγανοποιητικά. Κλασική θεωρία υδροδυναµικής
λίπανσης. Έδρανα ολισθήσεως. Σύνδεσµοι ατράκτων. Μετάδοση ισχύος. Ιµαντοκινήσεις.
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Οδοντοκινήσεις και µειωτές στροφών. Βλάβες, αίτια βλαβών οδοντώσεων. Σχεδιοµελέτη σύνθετων
µηχανολογικών κατασκευών. Εφαρµογή – σχεδιοµελέτη διβάθµιου µειωτή στροφών.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Η παρουσίαση και η κατανόηση των
βασικών στοιχείων περιστροφικής κίνησης και µετάδοσης ισχύος και η αναλυτική παρουσίαση των
απαραίτητων µεγεθών και υπολογισµών µε σκοπό την ανάλυση και σύνθεση µηχανολογικών
κατασκευών.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις) και 1
προαιρετική εργασία.
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου και εργασίας.
140 Ταλαντώσεις και ∆υναµική Μηχανών

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

5
5
5.5
∆ιδάσκων: ∆. Γιαγκόπουλος
Προαπαιτούµενα: ∆υναµική
Περιεχόµενο: Γραµµικός ταλαντωτής ενός βαθµού ελευθερίας: ελεύθερη απόκριση
(ιδιοσυχνότητα, µέτρο απόσβεσης), εξαναγκασµένη ταλάντωση (αρµονική, περιοδική, κρουστική και
απεριοδική διέγερση), συντονισµός. Ταλάντωση διακριτών συστηµάτων µε πολλούς βαθµούς
ελευθερίας: µοντελοποίηση, κατάστρωση εξισώσεων κίνησης, προσδιορισµός δυναµικής απόκρισης
µε τη µέθοδο αναλύσεως ιδιοµορφών (ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές, συνθήκες καθετότητας, ανάπτυξη
ιδιοµορφών). Αξονικές, στρεπτικές και καµπτικές ταλαντώσεις συνεχών φορέων. Εφαρµογές: µέτρηση
και αξιολόγηση ταλαντώσεων, απόσβεση ταλαντώσεων, δυναµικός υπολογισµός θεµελιώσεων
µηχανών, επίδραση εσωτερικής απόσβεσης και τριβών, ζυγοστάθµιση περιστρεφοµένων σωµάτων,
δυναµική απόκριση µηχανισµών µε στερεά και παραµορφώσιµα µέλη. Το µάθηµα, πέραν από την
θεωρητική διδασκαλία, εισάγει τον φοιτητή και στον προγραµµατισµό µε βάση πρόγραµµατα
εφαρµογής σε περιβάλλον MATLAB.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Κατανόηση των ταλαντωτικών
φαινοµένων των µηχανολογικών κατασκευών, εισαγωγή στις βασικές αρχές της µεθοδολογίας των
πεπερασµένων στοιχείων καθώς και η µελέτη πρακτικών εφαρµογών στο βιοµηχανικό περιβάλλον.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις) και
κατ’ οίκον εργασίες.
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση.
141 Αγγλικά Ι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

1
2
2
∆ιδάσκουσα: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Γλώσσα: Αγγλικά
Περιεχόµενο: To πεδίο των Μηχανολόγων Μηχανικών, Το επάγγελµα των Μηχανολόγων
Μηχανικών, Τοµείς εργασίας των Μηχανολόγων, Εισαγωγή στη Μηχανική Ρευστών , ο Blaise Pascal
και η Υδροστατική , ο Αρχιµήδης και η ∆εύτερη Αρχή της Υδροστατικής, Υλικά βιοµηχανίας
αυτοκινήτων.

Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Γενικός στόχος της διδασκαλίας της
αγγλικής γλώσσας είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε την ειδική γλώσσα της επιστήµης τους,
ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν εκτενή
αγγλόφωνα κείµενα σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών τους. Ακόµη, στόχος είναι να
αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις προφορικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να
ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό
αντικείµενο. Γενικά οι φοιτητές εξασκούνται και στις τέσσερις βασικές δεξιότητες της γλώσσας:
ανάγνωση και κατανόηση κειµένου , παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου και
ακουστική, µε θεµατική που αντλείται από την επιστήµη τους.
Το µάθηµα στοχεύει παράλληλα να διδάξει την αγγλική τεχνική ορολογία των επιµέρους τοµέων
της Μηχανολογίας αλλά και να βοηθήσει τους φοιτητές να βρουν τους εκφραστικούς τρόπους στην
ξένη γλώσσα µε τους οποίους η επιστηµονική γνώση τους επικοινωνείται αποτελεσµατικά στον
αναγνώστη ή ακροατή.
Η διδασκαλία γίνεται στην αγγλική γλώσσα και οι συµµετέχοντες/ουσες υποβάλλουν προς το
τέλος του εξαµήνου γραπτή εργασία µέσα από θεµατικούς άξονες ενταγµένους στην επιστήµη τους,
την οποία παρουσιάζουν µε διαδικασίες προσοµοίωσης συνεδρίου µηχανολόγων εντός αιθούσης µε
κοινό τους συµφοιτητές τους, και την αποστέλλουν ηλεκτρονικά.
∆ιδασκαλία: 2 ώρες θεωρητικές παραδόσεις σε συνδυασµό µε συµµετοχική διδασκαλία.
Αξιολόγηση:
α) Εργασία µε παρουσίαση 25%, Συµµετοχική παρουσία 25%, Τελική γραπτή
εξέταση 50%
β) Εργασία µε παρουσίαση 25%, Τελική γραπτή εξέταση 75%
γ) Συµµετοχική παρουσία 25%, Τελική γραπτή εξέταση 75%
δ) Τελική γραπτή εξέταση 100%
142 Αγγλικά ΙI

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
2

2

2

∆ιδάσκουσα: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Αγγλικά Ι
Γλώσσα: Αγγλικά
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στη Θερµοδυναµική, Πρώτος ∆εύτερος και Τρίτος Νόµος
Θερµοδυναµικής, Θερµοδυναµικοί κύκλοι, θερµικές µηχανές, Βενζινοκίνητες µηχανές,
Πετρελαιοκίνητες µηχανές, Κύκλος 4 χρόνων λειτουργίας, Μηχανές εξωτερικής καύσης, Ατµοµηχανές,
Ατµοτουρµπίνες, Παλινδροµικές µηχανές, Μηχανές εσωτερικής καύσης, Βενζινοµηχανή 2-χρόνων,
Μηχανή ντίζελ, Ηλεκτροκινητήρας, Ντιζελοκίνητες ή βενζινοκίνητες µηχανές;
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Γενικός στόχος της διδασκαλίας της
αγγλικής γλώσσας είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών µε την ειδική γλώσσα της επιστήµης τους,
ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να κατανοούν εκτενή
αγγλόφωνα κείµενα σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών τους. Ακόµη, στόχος είναι να
αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις προφορικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να
ανταποκρίνονται σε γενικότερες και ειδικότερες περιστάσεις επικοινωνίας που εντάσσονται στο ειδικό
αντικείµενο. . Γενικά οι φοιτητές εξασκούνται και στις τέσσερις βασικές δεξιότητες της γλώσσας:
ανάγνωση και κατανόηση κειµένου , παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου και
ακουστική, µε θεµατική που αντλείται από την επιστήµη τους.
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Το µάθηµα στοχεύει παράλληλα να διδάξει την αγγλική τεχνική ορολογία των επιµέρους τοµέων
της Μηχανολογίας αλλά και να βοηθήσει τους φοιτητές να βρουν τους εκφραστικούς τρόπους στην
ξένη γλώσσα µε τους οποίους η επιστηµονική γνώση τους επικοινωνείται αποτελεσµατικά στον
αναγνώστη ή ακροατή.
Η διδασκαλία γίνεται στην αγγλική γλώσσα και οι συµµετέχοντες/ουσες υποβάλλουν προς το
τέλος του εξαµήνου γραπτή εργασία µέσα από θεµατικούς άξονες ενταγµένους στην επιστήµη τους,
την οποία παρουσιάζουν µε διαδικασίες προσοµοίωσης συνεδρίου µηχανολόγων εντός αιθούσης µε
κοινό τους συµφοιτητές τους, και την αποστέλλουν ηλεκτρονικά.
∆ιδασκαλία: 2 ώρες θεωρητικές παραδόσεις σε συνδυασµό µε συµµετοχική διδασκαλία.
Αξιολόγηση:
α) Εργασία µε παρουσίαση 25%, Συµµετοχική παρουσία 25%, Τελική γραπτή
εξέταση 50%
β) Εργασία µε παρουσίαση 25%, Τελική γραπτή εξέταση 75%
γ) Συµµετοχική παρουσία 25%, Τελική γραπτή εξέταση 75%
δ) Τελική γραπτή εξέταση 100%
144 Γραµµική Άλγεβρα

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
1

3

3.5

∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: ∆ιανυσµατικός Λογισµός. Ευθείες, Επιφάνειες και Καµπύλες στο Χώρο.
∆ιανυσµατικοί Χώροι και Υπόχωροι. Βάση και ∆ιάσταση ∆ιανυσµατικών Χώρων. Πίνακες και
Ορίζουσες. Γραµµικές απεικονίσεις στην πεπερασµένη διάσταση και πίνακες γραµµικής απεικόνισης.
Συστήµατα γραµµικών εξισώσεων. ∆ιαγωνιοποίηση πινάκων: Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα.
Τετραγωνικές Μορφές.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι
φοιτητές θα είναι σε θέση:
•
να γνωρίζουν τη γενική µορφή καµπυλών και επιφανειών,
•
να κατανοούν και να χρησιµοποιούν έννοιες των διανυσµατικών χώρων,
•
να χρησιµοποιούν τους πίνακες ως εργαλεία σε θεωρητικούς ή αριθµητικούς
υπολογισµούς,
•
να υπολογίζουν ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα,
•
να υπολογίζουν ορίζουσες,
•
να επιλύουν γραµµικά συστήµατα εξισώσεων,
•
να διαγωνιοποιούν πίνακες.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και προαιρετικές κατ’οίκον εργασίες-ασκήσεις.
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, Προαιρετική ενδιάµεση εξέταση.
146 Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
2

∆ιδάσκων: Ν. Σαπίδης
Προαπαιτούµενα: Μηχανολογικό Σχέδιο I, Μαθηµατικά Ι, Φυσική, Αγγλικά Ι

4

6

Περιεχόµενο: Μηχανολογική σχεδίαση µε τη βοήθεια Η/Υ (CAD), Συστήµατα προβολής
(αλληλοτοµίες και αναπτύγµατα γεωµετρικών στερεών), Κατεργασίες (ποιότητα επιφάνειας,
τραχύτητα, κριτήρια εκλογής, σύµβολα και κανονισµοί, συµβολισµοί θερµικών κατεργασιών και
σκληρότητας), Ανοχές (ανοχές διαστάσεων, συναρµογές, συµβολισµός κατά ISO, ανοχές µορφής και
θέσης), Σχεδίαση στοιχείων µετάδοσης κίνησης (άξονες – έδρανα – ένσφαιροι τριβείς, σφήνες –
πολύσφηνα, γεωµετρία και χαρακτηριστικά οδοντωτών τροχών, είδη οδοντωτών τροχών,
αλυσοτροχοί), Σχεδίαση συναρµολογηµένων συνόλων (π.χ. µειωτήρες), Τρισδιάστατη σχεδίαση (είδη
τρισδιάστατης σχεδίασης, πλάγια προβολή, αξονοµετρική προβολή, προοπτική σχεδίαση).
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Επιτυχής ολοκλήρωση του µαθήµατος
ισοδυναµεί µε (α) κατανόηση και ικανότητα εφαρµογής των εξειδικευµένων αναπαραστάσεων και
τεχνικών µηχανολογικής σχεδίασης που αναφέρονται σε (µεταξύ άλλων) κατεργασίες, ανοχές,
συναρµογές, αλληλοτοµίες και τρισδιάστατη σχεδίαση, (β) ικανότητα του φοιτητή να κατασκευάζει ένα
σωστό, σύµφωνα µε τους κανονισµούς ISO, µηχανολογικό σχέδιο για µηχανολογικό συναρµολόγηµα
χαµηλής πολυπλοκότητας που άπτεται όλων των ανωτέρω ζητηµάτων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες σχεδιαστικές
ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση
147 Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

5
5
5.5
∆ιδάσκων: Γ. Νενές
Προαπαιτούµενα: Στατιστική
Περιεχόµενο: Αντικείµενο του µαθήµατος είναι οι τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας, οι οποίες
χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην ανάλυση και επίλυση καθοριστικών προβληµάτων βελτιστοποίησης
µιας αντικειµενικής συνάρτησης υπό περιορισµούς. Το κύριο µέρος του µαθήµατος καλύπτει τη
θεωρία του Γραµµικού Προγραµµατισµού, ενώ παρουσιάζονται επιπλέον η θεωρία του Ακέραιου και
Μη Γραµµικού Προγραµµατισµού. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην κατάστρωση προτύπων και στις
µεθόδους εφαρµογής της θεωρίας για την επίλυση πρακτικών προβληµάτων του µηχανικού.
Παρουσιάζονται επίσης προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιµοποιούνται για την
επίλυση τέτοιων προτύπων – προβληµάτων όπως το δηµοφιλές Microsoft Excel καθώς και τα LINDO
και LINGO (www.lindo.com). Οι κυριότερες θεµατικές ενότητες του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στη
Θεωρία και τη µεθοδολογία της Επιχειρησιακής Έρευνας, η Θεωρία Γραµµικού Προγραµµατισµού
(Κατάστρωση Γραµµικών Προβληµάτων, Επίλυση Γραµµικών Προβληµάτων, ∆υϊκή Θεωρία και
Ανάλυση Ευαισθησίας, Εφαρµογές Γραµµικών Προτύπων), ο Ακέραιος και ο Μη Γραµµικός
Προγραµµατισµός.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα εισάγει τον φοιτητή στις
βασικές γνώσεις της Ποσοτικής Ανάλυσης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε θέµατα και τεχνικές
βελτιστοποίησης για την οργάνωση, σχεδιασµό και σύνθεση παραγωγικών διεργασιών και
συστηµάτων . Το µάθηµα περιλαµβάνει επίσης την εξέταση µελετών περίπτωσης (case studies) για
την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας και την προετοιµασίας των φοιτητών σε θέµατα µοντελοποίησης
προβληµάτων βελτιστοποίησης διεργασιών.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση.
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2
3
4
∆ιδάσκουσα: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Εισαγωγή στην Καινοτοµία, την Τεχνολογία και την Επιχειρηµατικότητα - Μέγεθος
και ανάπτυξη των επιχειρήσεων – Μορφές επιχειρηµατικής δραστηριότητας - Ο γενικός Οικονοµικός
Προϋπολογισµός των επιχειρήσεων – Επενδύσεις και χρηµατοδότηση – Μορφές χρηµατοδότησης και
σύνθεση κεφαλαίου – Ξένο και Πιστωτικό Κεφάλαιο – Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Ανάλυση
Νεκρού Σηµείου, Ανάλυση Χρηµατορροών – ∆είκτες αποδοτικότητας επενδεδυµένου κεφαλαίου.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Στόχος του µαθήµατος είναι να εισάγει
τον φοιτητή στις βασικές οικονοµικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρηµατικών µονάδων,
να αναλύσει τη συµβολή της κάθε µίας από αυτές στην αποδοτικότητα του επιχειρηµατικού κεφαλαίου
και να προβάλλει δείκτες διαχρονικής µέτρησης της αποτελεσµατικής λειτουργίας της επιχείρησης.
Επίσης δίνει στον φοιτητή την δυνατότητα να κατανοήσει µε απλό τρόπο τις βασικές έννοιες της
καινοτοµίας και της τεχνολογίας και να αναλύσει τη συµβολή τους στην ανάπτυξη του επιχειρηµατικού
έργου.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδ. x 3 ώρες θεωρία) και τρεις κατ’ οίκον εργασίες.
Αξιολόγηση: 80% τελική γραπτή εξέταση, 20% κατ’ οίκον εργασία.
199 Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασµού (Σπουδαστική εργασία)

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

5
4
4
∆ιδάσκων: Α. Τουρλιδάκης
Προαπαιτούµενα: Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασµού (Σπουδαστική εργασία)
Περιεχόµενο: Η Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασµού (Σπουδαστική Εργασία) αποτελεί ένα
υποχρεωτικό θέµα λεπτοµερούς ανάλυσης και µελέτης για τον σχεδιασµό ή την κατασκευή κάποιας
συσκευής ή διεργασίας. Έχει ως στόχο να καταδείξει την δυνατότητα διεπιστηµονικής σύνθεσης των
γνώσεων που έχει αποκτήσει καθώς και ότι είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα στην
πράξη.
Η εργασία αυτή πραγµατοποιείται στο τέλος του Πρώτου Κύκλου Σπουδών, µπορεί να εκτελείται
σε συνεργασία µε άλλους σπουδαστές υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και
βαθµολογείται µε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς (pass/fail) ως εξαµηνιαίο υποχρεωτικό µάθηµα. Μέσα από τη
διαδικασία µιας εκτεταµένης ατοµικής εµπειρικής εφαρµογής ο φοιτητής καλείται να αναλάβει
πρωτοβουλία διαχείρισης ενός ατοµικού ερευνητικού project, το οποίο έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί
(χωρίς να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα) σε διπλωµατική διατριβή. Καλείται να επιλέξει από
θεµατολογία (προαιρετική) που αναρτάται εγκαίρως και να έρθει σε επαφή µε τους διδάσκοντες για
την περαιτέρω διεκπεραίωση του ερευνητικού του project. Πριν την ανάληψη της έρευνας, προηγείται
η θεωρητική κατάρτιση µέσω crash course διαλέξεων που στοχεύουν να προϊδεάσουν τους φοιτητές
για την έρευνα, τις ερευνητικές τεχνικές, να τους εφοδιάσουν µε εργαλεία όπως η διερεύνηση
βιβλιογραφίας, η ορθή λεκτική/γραπτή αποτύπωση ερευνητικών υποθέσεων και αποτελεσµάτων, η
αυτοαξιολόγηση και η λεκτική υποστήριξη της επιχειρηµατολογίας τους µέσω τεχνικών debate.
Ειδικότερη θεµατολογία των διαλέξεων:
Ο ρόλος και η σηµασία της έρευνας. Ηθική της έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία: Βασική
ορολογία, Επιλογή ενός προβλήµατος και αναθεώρηση της έρευνας. Σύνταξη µιας ερευνητικής

πρότασης. Συστήµατα Βιβλιογραφικής Αναφοράς. Λογοκλοπή. Συστηµατικές αναζητήσεις
βιβλιογραφίας. Λίστες βιβλιογραφίας και Βάσεις δεδοµένων. Η ερευνητική εργαλειοθήκη του
Τµήµατος. Τεχνικές Debate.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Μετά την παρακολούθηση του µαθήµατος
ο φοιτητής θα πρέπει να:
•
•

Έχει ολοκληρώσει ένα ερευνητικό ή βιβλιογραφικό project
Έχει αναπτύξει την κριτική ικανότητα του για αξιολόγηση των γνώσεων αυτών, ενίσχυση
της αυτενέργειας αλλά και διεπιστηµονικής συνεργασίας
•
Έχει εξοικειωθεί µε την έννοια της ερευνητικής διαδικασίας και τις τεχνικές συγγραφής
διαφόρων µορφών δοκιµίων.
•
Έχει κατανοήσει τη λεκτική και γραπτή διατύπωση ορθού ερευνητικού λόγου και αναπτύξει
δεξιότητες στην επικοινωνία των ερευνητικών αποτελεσµάτων.
∆ιδασκαλία: Θεωρητική κατάρτιση σε µορφή crash courses, συζήτηση/αξιολόγηση εµπειρικών
εφαρµογών και διπλωµατικών διατριβών από το αρχείο του Τµήµατος, διεκπεραίωση ατοµικού
Project.
Αξιολόγηση: Pass/fail που αξιολογείται ως εξης: 30% συµµετοχή σε crash courses παραδόσεις
και εργασίες, 70% τελική εργασία.
204 Ατµοπαραγωγοί Ι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
7

5

5.5

∆ιδάσκων: ∆. Κολοκοτρώνης
Προαπαιτούµενα: Μετάδοση Θερµότητας, Θερµοδυναµική ΙΙ
Περιεχόµενο: Προκαταρκτικές γνώσεις. Βελτιστοποίηση θερµοδυναµικής απόδοσης
ατµοπαραγωγικών εγκαταστάσεων. Ενεργειακός και εξεργειακός βαθµός απόδοσης. Χρονική εξέλιξη
Ατµοπαραγωγού. Χαρακτηριστικά κριτήρια. Ταξινόµηση σύγχρονων Ατµοπαραγωγών Φυσικής,
Τεχνιτής κυκλοφορίας, Εξαναγκασµένης ροής. Ροή ενέργειας. Απώλειες. Βαθµός απόδοσης
Ατµοπαραγωγού. Καύση. Χαρακτηριστικές θερµοκρασίες. Στοιχειοµετρική καύση. Λόγος αέρα.
Ταυτόχρονη καύση περισσότερων καυσίµων. Ατελής καύση. Φυσικοχηµική σύσταση καυσίµων.
Τέφρα. Ρύπανση επιφανειών. Εστίες. Καύση κονιοποιηµένου γαιάνθρακα. Καύση σε εσχάρες.
Ξήρανση και κονιοποίηση στερεών καυσίµων. Καυστήρες στερών, υγρών, αερίων καυσίµων.
Συνδυασµένοι κύκλοι παραγωγής ενέργειας. Χαρακτηριστικά υπολογιστικά µεγέθη. Εργαστηριακές
ασκήσεις µε αντικείµενο την εµπέδωση γνώσεων στην γεωµετρία της φλόγας, τις εκποµπές
Ατµοπαραγωγών και τους θερµοτεχνικούς υπολογισµούς.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Στο µάθηµα αυτό παρέχεται η αρχή
λειτουργίας, η θερµοδυναµική βελτιστοποίηση, και η ταξινόµηση ατµοπαραγωγικών εγκαταστάσεων.
Αναλύεται επίσης ο βαθµός απόδοσης επιµέρους συστηµάτων, η καύση στερεών, υγρών και αερίων
καυσίµων καθώς και η συνδυασµένη παραγωγή ενέργειας.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση.
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205 Στροβιλοµηχανές

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
8

78

5

5.5

∆ιδάσκων: Α. Τουρλιδάκης
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙΙ, Μηχανική Ρευστών Ι, Μηχανική Ρευστών ΙΙ,
Θερµοδυναµική Ι, Μετάδοση Θερµότητας
Περιεχόµενο: Εισαγωγή. Εφαρµογές και βασικές έννοιες στροβιλοµηχανών. Βασικές αρχές
µηχανικής ρευστών και θερµοδυναµικής. ∆ιαγράµµατα ταχυτήτων. Μεταβολή ενέργειας σε
στροβιλοµηχανές, βαθµός απόδοσης, βαθµός αντίδρασης. Μεταβολές φάσης, σπηλαίωση.
Χαρακτηριστικές καµπύλες στροβιλοµηχανών και συστηµάτων, προσδιορισµός σηµείου λειτουργίας,
παράλληλη σύνδεση, σύνδεση σε σειρά. Αρχές οµοιότητας, διαστατική ανάλυση, αδιάστατοι αριθµοί,
ειδικός αριθµός στροφών, αδιάστατοι αριθµοί σπηλαίωσης. Αξονικές µηχανές, θεωρία αεροτοµών,
ροϊκά φαινόµενα και δυνάµεις σε αεροτοµές, αδιάστατοι αριθµοί, σειρά αεροτοµών, γωνία απόκλισης.
Θεωρία ακτινικής ισορροπίας. ∆ευτερογενείς ροές και απώλειες ροής. Αξονικές αντλίες, αξονικοί
συµπιεστές και φυσητήρες, φαινόµενα αστάθειας, υπερηχητική ροή σε συµπιεστές. Αξονικοί
στρόβιλοι, βαθµός αντίδρασης, είδη αεροτοµών και µηχανισµοί απωλειών, ψύξη πτερυγίων.
Υδροστρόβιλοι. Φυγοκεντρικοί συµπιεστές και αντλίες, ροή και διαγράµµατα ταχύτητας,
κατασκευαστικά στοιχεία, σχεδιασµός πτερυγίων, σύστηµα εξόδου.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα των Στροβιλοµηχανών
ασχολείται µε τις βασικές αρχές λειτουργίας, ανάλυσης και σχεδιασµού και τις εφαρµογές
περιστρεφόµενων δυναµικών µηχανών µετατροπής ενέργειας που χαρακτηρίζονται ως
στροβιλοµηχανές.
Τα περιεχόµενα του µαθήµατος έχουν ως ακολούθως: Εισαγωγή. Εφαρµογές και βασικές έννοιες
στροβιλοµηχανών. Βασικές αρχές µηχανικής ρευστών και θερµοδυναµικής. ∆ιαγράµµατα ταχυτήτων.
Μεταβολή ενέργειας σε στροβιλοµηχανές, βαθµός απόδοσης, βαθµός αντίδρασης. Μεταβολές φάσης,
σπηλαίωση. Χαρακτηριστικές καµπύλες στροβιλοµηχανών και συστηµάτων, προσδιορισµός σηµείου
λειτουργίας, παράλληλη σύνδεση, σύνδεση σε σειρά. Αρχές οµοιότητας, διαστατική ανάλυση,
αδιάστατοι αριθµοί, ειδικός αριθµός στροφών, αδιάστατοι αριθµοί σπηλαίωσης. Αξονικές µηχανές,
θεωρία αεροτοµών, ροϊκά φαινόµενα και δυνάµεις σε αεροτοµές, αδιάστατοι αριθµοί, σειρά
αεροτοµών, γωνία απόκλισης. Θεωρία ακτινικής ισορροπίας. ∆ευτερογενείς ροές και απώλειες ροής.
Αξονικές αντλίες, αξονικοί συµπιεστές και φυσητήρες, φαινόµενα αστάθειας, υπερηχητική ροή σε
συµπιεστές. Αξονικοί στρόβιλοι, βαθµός αντίδρασης, είδη αεροτοµών και µηχανισµοί απωλειών, ψύξη
πτερυγίων. Υδροστρόβιλοι. Φυγοκεντρικοί συµπιεστές και αντλίες, ροή και διαγράµµατα ταχύτητας,
κατασκευαστικά στοιχεία, σχεδιασµός πτερυγίων, σύστηµα εξόδου.
∆ιδασκαλία: ∆ιαλέξεις, ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση εµπορικού λογισµικού.
Εκπόνηση ατοµικών εργασιών µε χρήση εµπορικού λογισµικού για την αντιµετώπιση πραγµατικών
προβληµάτων ανάλυσης και σχεδίασης στροβιλοµηχανών. Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στη
διαχείριση του µαθήµατος.
Αξιολόγηση: Τελική εξέταση, πρόοδος, δύο ατοµικές εργασίες.
206 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
7

∆ιδάσκοντες: ∆. Κολοκοτρώνης
Προαπαιτούµενα: -

5

4.5

Περιεχόµενο: Ενεργειακή συµπεριφορά των µηχανών εσωτερικής καύσης, θεωρητικός
προσαρµοσµένος, πραγµατικός κύκλος. Μέσες πιέσεις και βαθµοί απόδοσης των παραπάνω κύκλων.
Βαθµός ποιότητας. Μηχανικός βαθµός απόδοσης. Ισολογισµός ενέργειας. Υπερπλήρωση. ∆ιανοµή,
σχηµατισµός µίγµατος, έναυση, καύση, ταχύτητα καύσης στις Μ.Ε.Κ. Ρύπανση από τις Μ.Ε.Κ,
αντιρρύπανση. Ανάλυση δυναµοδεικτικού διαγράµµατος των Μ.Ε.Κ. Τεχνική της ρυθµίσεως,
χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας των ΜΕΚ σε διάφορα φορτία. Λειτουργία σε µερικά φορτία.
Εµβάθυνση στη µελέτη του πραγµατικού κύκλου εµβολοφόρων κινητήρων. Πειραµατική τεχνική
προσδιορισµού χαρακτηριστικών µεγεθών του. Έλεγχος. Ροή θερµότητας. Βασικά φαινόµενα και
κριτήρια. Συστήµατα ψύξεως. Ροή αερίων. Μηχανισµοί εναλλαγής των αερίων. Συστήµατα
αποπλύσεως και υπερπληρώσεως.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Στο µάθηµα αυτό παρέχονται οι
βασικές αρχές λειτουργίας και η θερµοδυναµική των µηχανών εσωτερικής καύσης καθώς και η
ανάλυση των παραµέτρων λειτουργίας, του δυναµοδεικτικού διαγράµµατος, της καύσης και των
διεργασιών εισαγωγής και εξαγωγής µίγµατος σε ατµοσφαιρικούς και υπερπληρούµενους κινητήρες.
Κατά τη διάρκεια του επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών µε τα παραπάνω, ώστε να είναι ικανοί
να µελετήσουν λειτουργία Μ.Ε.Κ. για διάφορες εφαρµογές µέσω εµβάθυνσης στη θεωρία και
ασκήσεων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και ασκήσεις.
Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση, Προαιρετική εργασία.
207 Θέρµανση – Ψύξη – Κλιµατισµός

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

7
5
5.5
∆ιδάσκων: Γ. Πανάρας
Προαπαιτούµενα: Μετάδοση Θερµότητας, Θερµοδυναµική Ι
Περιεχόµενο: Εισαγωγή: Στόχοι ρύθµισης θερµικού περιβάλλοντος. Στοιχεία από τη µεταφορά
θερµότητας και τη θερµοδυναµική. Ψυχροµετρία. Θερµική άνεση. Θέρµανση: Μονωτική συµπεριφορά
υλικών, θερµοµόνωση. Υπολογισµός θερµικών φορτίων. Περιγραφή και διαστασιολόγηση
συστηµάτων θέρµανσης. Κλιµατισµός: Στοιχεία ηλιακής ακτινοβολίας – θερµικά κέρδη. Yπολογισµός
ψυκτικών φορτίων. Περιγραφή συστηµάτων κλιµατισµού και εξαρτηµάτων αυτών. ∆ιαστασιολόγηση
βασικών εξαρτηµάτων και δικτύων αεραγωγών. Ψύξη: Θεωρητικός και πραγµατικός ψυκτικός κύκλος
συµπίεσης ατµού. Ψυκτικά µίγµατα. Συστήµατα ψύξης µε µηχανική συµπίεση ατµού. Αντλίες
θερµότητας. Ψύξη µε συστήµατα απορρόφησης.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα εισάγει τον φοιτητή στις
βασικές αρχές σχεδίασης και ανάλυσης της λειτουργίας των συστηµάτων και εγκαταστάσεων
θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού. Ο φοιτητής εφαρµόζει την αποκτηθείσα γνώση κατά την
πραγµατοποίηση δύο µελετών συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και κατ’οίκον εργασία.
Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% κατ’οίκον εργασία.
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210 Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
8

4

4.5

∆ιδάσκων: Γ. Σκόδρας
Προαπαιτούµενα: Θερµοδυναµική ΙΙ, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Περιεχόµενο:
•

80

Εισαγωγή – Βασικές έννοιες
(φυσικές διεργασίες, κατηγοριοποίηση και κατάταξη των φυσικών διεργασιών, ανάλυση και
σχεδιασµός φυσικών διεργασιών)
• Βασικά στοιχεία ισοζυγίων µάζας και ενέργειας
(ανάλυση διεργασιών µε ισοζύγια µάζας και ενέργειας)
• Βασικά στοιχεία φαινοµένων µεταφοράς
(βασικές αρχές και εφαρµογές, µεταφορά ορµής, µεταφορά θερµότητας, µεταφορά µάζας)
• Θερµοδυναµική µιγµάτων
(ισορροπία φάσεων σε διεργασίες, ισορροπία φάσεων ατµών-υγρού)
• Απόσταξη
(ισορροπία ατµών-υγρού, γραφικές µέθοδοι, υπολογιστικές µέθοδοι, απόσταξη πολυσύνθετων
µιγµάτων)
• Απορρόφηση
(ισορροπία αερίου-υγρού, στήλες µε πληρωτικό υλικό, αραιά µίγµατα, πυκνά µίγµατα,
σχεδιασµός µη ισοθερµικής στήλης πληρωτικού υλικού, σχεδιασµός στήλης µε δίσκους)
• Εκχύλιση
(τριαδικά συστήµατα, τριγωνικά διαγράµµατα, υπολογισµός θεωρητικών βαθµίδων) εκχύλιση σε
στήλες µε πληρωτικό υλικό)
• Ύγρανση – Αφύγρανση
(βασικοί ορισµοί, θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου, ισορροπία φάσεων, διάγραµµα υγρασίας,
σχέση Lewis, σχεδιασµός ψυκτικού πύργου)
• Προσρόφηση
(µηχανισµοί και ισόθερµοι προσρόφησης µε ένα ή περισσότερα συστατικά, ασυνεχής διεργασία
διαχωρισµού, σχεδιασµός κλίνης προσρόφησης)
• ∆ιαχωρισµοί µε µεµβράνες
(διεργασίες µεµβρανών για διαχωρισµούς αερίων και υγρών, µοντέλα ροή, αναλυτικές εξισώσεις
σχεδιασµού, διεργασίες αντίστροφης ώσµωσης, υπερ-διήθησης και µικρο-διήθησης)
• ∆ιεργασίες µηχανικού διαχωρισµού
(κοσκίνηση, ισοζύγια µάζας και δυναµικότητα των κοσκίνων, διήθηση, ασυνεχής και συνεχής
διήθηση, κυκλώνες, φυγοκέντρηση)
• Μεταφορά θερµότητας
(µεταφορά θερµότητας µε αγωγή, ροή θερµότητας σε ρευστά χωρίς αλλαγή φάσης και µε αλλαγή
φάσης, µεταφορά θερµότητας µε ακτινοβολία, σχεδιασµός συσκευών, εναλλάκτες, συµπυκνωτές,
εξατµιστές, συσκευές µεταφοράς θερµότητας).
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα εισάγει τον φοιτητή τόσο
σε παραδοσιακές όσο και σε σύγχρονες φυσικές διεργασίες που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία
µε ιδιαίτερη σε ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρµογές. Ο στόχος του µαθήµατος είναι αφενός η
κατανόηση από τον φοιτητή των φυσικοχηµικών µηχανισµών που διέπουν κάθε διεργασία και
αφετέρου η δυνατότητα σχεδιασµού κάθε διεργασίας µε στόχο τη βέλτιστη απόδοσή της.

∆ιδασκαλία: Ώρες διδασκαλίας 52– Προφορικές παραδόσεις θεωρίας και ασκήσεων (Θεωρία:
26, Ασκήσεις: 26) – Εργασίες κατ’ οίκον (υποχρεωτικές): 3 – Εβδοµαδιαίες ασκήσεις κατ’ οίκον
(προαιρετικές).
Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση (υποχρεωτική) και εργασίες (υποχρεωτική/ές), 70% τελική εξέταση,
30% εργασίες. Ενδιάµεση γραπτή εξέταση (προαιρετική).
219 Συστήµατα Αυτοµάτου ελέγχου

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
7

5

5.5

∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά, Φυσική, Εισαγωγή στους Η/Υ, Ηλεκτροτεχνία.
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στα Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) . Μαθηµατικά Μοντέλα
Συστηµάτων. Μ/Σ Laplace και Συναρτήσεις Μεταφοράς. Μοντέλα Μεταβλητών Κατάστασης.
Χαρακτηριστικά Μεγέθη και Απόδοση Συστηµάτων Κλειστού Βρόχου. Ανάλυση Ευστάθειας RuthHurwitz. Μέθοδος Γεωµετρικού Τόπου Ριζών. Μέθοδοι Ανάλυσης Συστηµάτων στο Πεδίο Συχνότητας.
Ευστάθεια στο Πεδίο Συχνότητας. Σχεδίαση Συστηµάτων Κλειστού Βρόχου µε γεωµετρικό τόπο ριζών,
διαγράµµατα Bode (Προπορείας, Επιπορείας, τριών όρων (αναλογικός - ολοκληρωτικός - διαφορικός,
PID)).
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Να εισάγει το φοιτητή στις βασικές
γνώσεις θεωρίας (ανάλυση και σχεδίαση) συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου (ΣΑΕ). Το µάθηµα
συνδυάζεται και µε χρήση κατάλληλου software για την επίλυση προβληµάτων αυτοµάτου ελέγχου.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% κατ' οίκον εργασίες.
224 Στρατηγική ∆ιοίκηση

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
8

4

4.5

Το µάθηµα δε διατίθεται στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Η φύση της Στρατηγικής ∆ιοίκησης, Εταιρική αποστολή/όραµα, ∆ιάγνωση του
εξωτερικού περιβάλλοντος, ∆ιάγνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος, Οι στρατηγικές στη πράξη,
Στρατηγική ανάλυση και επιλογή, Εφαρµογή, Αξιολόγηση και Έλεγχος στρατηγικών. Ανάλυση
Περιπτώσεων.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει
στον φοιτητή την δυνατότητα να κατανοήσει µε απλό τρόπο βασικές αρχές που διέπουν την
Στρατηγική στον χώρο των επιχειρήσεων, και να αναλύσει την συµβολή της κάθε πτυχής της
Στρατηγικής στην ανάπτυξη του επιχειρηµατικού έργου. Ο φοιτητής µετά το πέρας του µαθήµατος,
συνεπικουρούµενου και από συγκεκριµένα παραδείγµατα της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς,
πρέπει να διαθέτει µία ολοκληρωµένη εικόνα Στρατηγικής ∆ιοίκησης.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδ. x 5 ώρες θεωρία) και µία µεγάλη κατ’ οίκον
εργασία.
Αξιολόγηση: 40% τελική γραπτή εξέταση, 60% κατ’ οίκον εργασία.
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228 Υπολογιστική Μηχανική Ι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
7

82

4

4.5

∆ιδάσκων: Μ. Πολίτης
Προαπαιτούµενα: Μαθηµατικά, Αριθµητική Ανάλυση, Μετάδοση Θερµότητας, Μηχανική Ρευστών
Περιεχόµενο: Εισαγωγή. Οι αρχές διατήρησης και η µαθηµατική τους θεµελίωση και περιγραφή
µέσω µερικών διαφορικών εξισώσεων. Αδιαστατοποίηση και συνοριακές συνθήκες. Προβλήµατα
συνοριακών τιµών-µεθοδολογία επίλυσης. Η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών.
∆ιακριτοποίηση του φυσικού χώρου. Απλές (ρητές) και σύνθετες (πεπλεγµένες) εκφράσεις.
Προσεγγίσεις ανώτερης τάξης. Μέθοδοι πεπερασµένων διαφορών για παραβολικές διαφορικές
εξισώσεις. Βασικές µορφές εξισώσεων. Άµεσες (explicit) και έµµεσες (implicit) µέθοδοι. Εφαρµογή:
Αριθµητική επίλυση της εξίσωσης διάχυσης ή/και αγωγής. Μέθοδοι πεπερασµένων διαφορών για
ελλειπτικές διαφορικές εξισώσεις. Βασικές µορφές εξισώσεων. Επίλυση µε άµεσες και
επαναληπτικές µεθόδους. Μέθοδοι υπερχαλάρωσης (SOR). Πεπλεγµένη µέθοδος εναλλαγών
κατεύθυνσης (ADI). Εφαρµογή: Αριθµητική επίλυση των εξισώσεων Laplace και Poisson. Μέθοδοι
πεπερασµένων διαφορών για υπερβολικές διαφορικές εξισώσεις. Βασικές µορφές εξισώσεων. Ανάντι
διαφορές και το πρόβληµα της τεχνητής διασποράς ή ιξώδους. Η µέθοδος Lax και Lax-Wendroff. Η
µέθοδος MacCormack. Εφαρµογή: Μετάδοση κύµατος πρώτης τάξης. Μη γραµµικά προβλήµατα.
Εφαρµογή: Αριθµητική επίλυση της εξίσωσης Burgers. Εισαγωγή στην επίλυση των εξισώσεων
Navier Stokes.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Η εξοικείωση του φοιτητή µε τις
βασικές αρχές σύγχρονων υπολογιστικών τεχνικών καθώς και η απόκτηση της απαραίτητης
τεχνογνωσίας για την εφαρµογή τους σε προβλήµατα µηχανικού όπου απαιτείται η αριθµητική
επίλυση των εξισώσεων διατήρησης στη ρευστή ή στερεά κατάσταση. Θα εξετασθούν και θα
συγκριθούν διάφορες τεχνικές σε σχέση µε θέµατα ευστάθειας και ακρίβειας.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις µε υποχρεωτικά εργαστήρια Η/Υ.
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, 3 υποχρεωτικές και 1 προαιρετική εργασία. Ο φοιτητής
βαθµολογείται µε βάση τις υποχρεωτικές εργασίες που καλείται να παραδώσει και την γραπτή τελική
εξέταση την οποία και πρέπει να περάσει στο τέλος του εξαµήνου. Επίσης πρέπει να έχει
παρακολουθήσει το 85% των εργαστηρίων (µέγιστος αριθµός απουσιών: 2).
230 Έλεγχος Ποιότητας

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

7
4
4.5
∆ιδάσκων: Γ. Νενές
Προαπαιτούµενα: Στατιστική
Περιεχόµενο: Εισαγωγή, βασικές έννοιες στατιστικής. Βασικές έννοιες ποιότητας. Έλεγχος
ποιότητας αποδοχής µε διαλογή. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής µε µέτρηση. Ανάλυση δυνατοτήτων
παραγωγικής διαδικασίας. Γενικές αρχές διαγραµµάτων ελέγχου. ∆ιαγράµµατα ελέγχου
χαρακτηριστικών διαλογής. ∆ιαγράµµατα ελέγχου χαρακτηριστικών µέτρησης. Ειδικά διαγράµµατα
ελέγχου. Μέθοδοι σχεδίασης διαγραµµάτων ελέγχου. Βασικές έννοιες των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
Ποιότητας.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα αποτελεί µία από τις
σηµαντικότερες «επεκτάσεις» - εφαρµογές της Στατιστικής. Στο πλαίσιό του παρουσιάζονται απλές,
αλλά και αναβαθµισµένες τεχνικές ελέγχου ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών, οι οποίες µπορούν
να εφαρµοστούν σε κάθε παραγωγική µονάδα. Κατά τη διάρκειά του, επιδιώκεται η επαφή των

φοιτητών µε το βιοµηχανικό κόσµο, µέσω της αντιµετώπισης ρεαλιστικών προβληµάτων - ασκήσεων
µε εφαρµογή ποσοτικών µεθόδων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου.
232 Στοιχεία Μηχανών ΙΙΙ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
7

5

4.5

Το µάθηµα δε διατίθεται στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος
Προαπαιτούµενα: Στατική, Αντοχή Υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο, Στοιχεία Μηχανών Ι & ΙΙ
Περιεχόµενο: Μετάδοση ισχύος. Τριβοκινήσεις. Ιµαντοκινήσεις. Αλυσσοκινήσεις.
Οδοντοκινήσεις και µειωτές στροφών. Οδοντώσεις. Μετωπική, κωνική, κοχλιωτή. Σύστηµα Ατέρµονα
κοχλία – κορώνας. Βλάβες, αίτια βλαβών οδοντώσεων. Τυπική Εφαρµογή – πλήρης σχεδιοµελέτη
ιµαντοκίνησης, διβάθµιου µειωτή στροφών και µειωτή ατέρµονα-κορώνας.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Η παρουσίαση, η κατανόηση και
εφαρµογή αρχών και κανόνων µηχανολογικού σχεδιασµού-σχεδιοµελέτης µέσα από την ανάλυση
συγκεκριµένων στοιχείων µηχανών µε σκοπό την σύνθεση µηχανολογικών κατασκευών.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και 3 εργασίες.
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση 70% και εργασίες 30%.
235 Μορφοποιήσεις

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

8
5
4.5
Το µάθηµα δε διατίθεται στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος
Προαπαιτούµενα: Τεχνολογία Υλικών Ι, ΙΙ, Βασικές Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών
Περιεχόµενο: Βασικές αρχές µορφοποιήσεων µε αφαίρεση υλικού. Κοπή µε εργαλεία
προκαθορισµένης γεωµετρίας κόψεων.Γεωµετρία κόψεων, τύποι εργαλείων, δηµιουργία αποβλίττου
κ.λπ. Υλικά κοπτικών εργαλείων και τυποποιήσεις. Φθορά και διάρκεια ζωής κοπτικών εργαλείων.
Υπολογισµός της δύναµης κοπής και µέτρηση των συνιστωσών της. Βασικές κατεργασίες κοπής.
Κατεργαστικότητα υλικών τεµαχίων. Βελτιστοποίηση συνθηκών κοπής. Κοπή µε εργαλεία µη
προκαθορισµένης γεωµετρίας κόψεων. Λείανση, κινηµατική της λείανσης, λειαντικά εργαλεία,
τεχνολογία και µεθοδολογίες λείανσης. Κοπή οδοντώσεων. Φραιζάρισµα µε κύλιση, πλάνιση µε
κύλιση, πλάνιση µε οδοντωτό κανόνα, απόξεση οδοντώσεων, λείανση. Μη συµβατικές µορφοποιήσεις
µε αφαίρεση υλικού. Ηλεκτροδιάβρωση. Κατεργασίες µε ακτίνες Laser.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Εξοικείωση των φοιτητών µε τις
διάφορες µεθόδους και τεχνολογίες µορφοποίησης των προϊόντων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (θεωρία και ασκήσεις πράξης).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση.
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241 Αξιοπιστία, Συντήρηση και Ασφάλεια Συστηµάτων

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
8

84

4

5.5

∆ιδάσκων: Ι. Μπακούρος
Προαπαιτούµενα: Στατιστική
Περιεχόµενο: Θεωρία Αξιοπιστίας: Βασικές έννοιες, συνήθεις συναρτήσεις αξιοπιστίας. Εκθετική
κατανοµή, κατανοµή Γ, κατανοµή Weibull, κανονική κατανοµή. Αξιοπιστία συστηµάτων, εκτίµηση
αξιοπιστίας. Markov διαδικασίες, πρόβλεψη αξιοπιστίας µε ανάλυση πρωτογενών στοιχείων, δένδρα
βλαβών, προσοµοίωση Monte-Carlo, Duane µοντέλο. Συλλογή δεδοµένων αξιοπιστίας, κόστος
αξιοπιστίας. Οικονοµική Πολιτική Συντήρησης: συντελεστής συντήρησης, οικονοµικές συνέπειες
χρόνου ακινησίας, οικονοµική συντήρηση. Καθοριστικές πολιτικές αντικατάστασης: γενική θεωρία
αντικατάστασης, αντικατάσταση µηχανηµάτων. Στοχαστικές πολιτικές αντικατάστασης: προληπτική
αντικατάσταση, οµαδική προληπτική αντικατάσταση, ολοκληρωµένη παραγωγική συντήρηση. Xρήση
προσοµοίωσης στη συντήρηση και αντικατάσταση.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό να εισάγει
τον φοιτητή στις έννοιες της αξιοπιστίας, της συντήρησης και της επικινδυνότητας απλών ή σύνθετων
µηχανολογικών εξαρτηµάτων ή συσκευών. Βοηθά τον φοιτητή να συνδυάσει τις γνώσεις του από το
µάθηµα της στατιστικής µε την επίλυση προβληµάτων αξιοπιστίας και χάραξης ορθολογικής και
επιστηµονικά τεκµηριωµένης πολιτικής συντήρησης σε επιχειρησιακά και βιοµηχανικό περιβάλλον.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδ. x 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστηριακές
ασκήσεις µε τη χρήση Η/Υ) και δύο κατ’οίκον εργασία.
Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% κατ’οίκον εργασία ή/και εξέταση µε τη χρήση Η/Υ.
249 Μηχανική Ρευστών ΙΙ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
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4

5.5

∆ιδάσκων: Ε. Κωνσταντινίδης
Προαπαιτούµενα: Μηχανική Ρευστών Ι, Θερµοδυναµική Ι, ∆υναµική
Περιεχόµενο: Ανασκόπηση βασικών αρχών µηχανικής ρευστών. Ολοκληρωτική µέθοδος
ανάλυσης, ολοκληρωτική ανάλυση οριακού στρώµατος, συντελεστής τριβής, οπισθέλκουσα.
Μαθηµατική περιγραφή ισοθερµοκρασιακού και ασυµπίεστου πεδίου ροής, εξισώσεις Navier—
Stokes. Θεωρία οριακού στρώµατος, διαφορική ανάλυση κατά Prandtl, λύση Blassius, τυρβώδη
οριακά στρώµατα, νόµος του τοιχώµατος, επίδραση τραχύτητας, επίδραση κλίσης πίεσης,
αποκόλληση ροής. ∆ιαστατική ανάλυση: µέθοδος Buckingham, πειραµατικές µέθοδοι. Εξωτερικές
ροές: ροή γύρω από πλάκες, κυλίνδρους, και σφαίρες. Ρευστοδυναµική φόρτιση σωµάτων
(αεροδυναµική/υδροδυναµική), συντελεστής αντίστασης και άνωσης. Μη-µόνιµα φαινόµενα, έκλυση
δινών, αριθµός Strouhal, δυναµική άνωση, διέγερση ρευστο-ελαστικών ταλαντώσεων κατασκευών.
Αεροτοµές, χαρακτηριστικές καµπύλες, απώλεια στήριξης. Αεροδυναµική οχηµάτων. Ευστάθεια και
µετάβαση: θεωρία γραµµικής ευστάθειας, εξίσωση Orr—Somerfield, τρόποι µετάβασης από στρωτή
σε τυρβώδη ροή. Τυρβώδης ροή: βασικές έννοιες και ορισµοί, στατιστικά χαρακτηριστικά, κλίµακες
µήκους και χρόνου, σκέδαση τυρβώδους κινητικής ενέργειας, τάσεις Reynolds, µοντέλα τύρβης,
τυρβώδης συνεκτικότητα, προσοµοίωση τυρβωδών ροών, προσοµοίωση µεγάλων δινών (LES),
άµεση υπολογιστική προσοµοίωση (DNS). Ροή συµπιεστού ρευστού, βασικές έννοιες και ορισµοί,
ταχύτητα ήχου, αριθµός Mach, µονοδιάστατη αδιαβατική και ισεντροπική ροή σε διαχύτες και
ακροφύσια Laval, κύµατα κρούσης. ∆ισδιάστατη συµπιεστή ροή, λοξά κύµατα κρούσης.

Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Σκοπός του µαθήµατος είναι η
εµβάθυνση στις αρχές της Μηχανικής Ρευστών και η εισαγωγή προηγµένων θεµάτων ροής
πραγµατικών ρευστών. Ο φοιτητής αποκτά γνώσεις σχετικά µε την φαινοµενολογία και την
µαθηµατική περιγραφή πραγµατικών ροών και µαθαίνει να χρησιµοποιεί τις παραπάνω γνώσεις για
την επίλυση και αντιµετώπιση σχετικών πρακτικών προβληµάτων και θεµάτων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: 75% τελική εξέταση, 25% εργασίες για το σπίτι.
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Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

7
4
4.5
∆ιδάσκων: Ε. Κωνσταντινίδης
Προαπαιτούµενα: Στατιστική, Μηχανική Ρευστών Ι, Μετάδοση Θερµότητας.
Περιεχόµενο: Η έννοια της µέτρησης. Πρότυπα µεγέθη. Βαθµονόµηση. Στατικά και δυναµικά
χαρακτηριστικά σηµάτων εισόδου-εξόδου. Μαθηµατική θεώρηση µετρητικών συστηµάτων. Στατιστική
ανάλυση µετρήσεων. Αβεβαιότητα και σφάλµατα µετρήσεων. Επεξεργασία σήµατος. Ψηφιακή
δειγµατοληψία. Ανάλυση στοχαστικών δεδοµένων, αυτό-συσχέτιση, ετερο-συσχέτιση,
µετασχηµατισµός Fourier, φάσµα πυκνότητας ισχύος. Μέτρηση θερµοκρασίας, πίεσης, τοπικής
ταχύτητας, µετατόπισης, επιτάχυνσης, δύναµης, ροπής.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στις
βασικές αρχές των τεχνικών πειραµατικών µετρήσεων. Ο φοιτητής εισάγεται στις έννοιες της
µετρητικής τεχνολογίας και της στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια εξοικειώνεται µε τις αρχές
λειτουργίας των µετρητικών οργάνων που χρησιµοποιούνται στην πράξη. Το µάθηµα περιλαµβάνει
και εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες ο φοιτητής έρχεται σε επαφή µε την διαδικασία
πραγµατοποίησης εργαστηριακών µετρήσεων και επεξεργασίας των αποτελεσµάτων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: 30% εργαστηριακές ασκήσεις 70% τελική γραπτή εξέταση.
251 Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων Ι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
8

4

4.5

∆ιδάσκων: Γ. Πανάρας
Προαπαιτούµενα: Θέρµανση – Ψύξη - Κλιµατισµός
Περιεχόµενο: Στόχοι & περιεχόµενο ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων. Χρήσεις κτιρίων.
Απαιτήσεις άνεσης κτιρίου: Θερµική άνεση, αερισµός, οπτική άνεση. Εκτίµηση φορτίων θέρµανσης &
ψύξης. ∆ιαστασιολόγηση Συστηµάτων. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός κτιρίων. Παθητικά ηλιακά
συστήµατα για τη θέρµανση κτιρίων. Φυσικός δροσισµός κτιρίων: Ηλιοπροστασία, παθητικές και
υβριδικές τεχνικές φυσικού δροσισµού. Φυσικός και τεχνητός αερισµός κτιρίων. Συµβατικά ενεργητικά
συστήµατα. Ηλιακά θερµικά συστήµατα. Συστήµατα ηλιακού κλιµατισµού. Συστήµατα ΑΠΕ στο κτίριο.
Ανάλυση ενεργειακής συµπεριφοράς κτιρίου: Μοντελοποίηση ενεργειακών φορτίων, µέθοδος
ηµισταθερής κατάστασης µηνιαίου βήµατος, µοντελοποίηση συστηµάτων. Εφαρµογή στο βέλτιστο
σχεδιασµό κτιρίου.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα παρουσιάζει τις βασικές
αρχές του σχεδιασµού για την επίτευξη της µικρότερης δυνατής κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια.

Παρέχονται στους σπουδαστές οι βασικές γνώσεις για την ενσωµάτωση των παθητικών ηλιακών
συστηµάτων, ενώ εξετάζονται και περιπτώσεις συστηµάτων χαµηλής κατανάλωσης συµβατικής
ενέργειας. Οι παρεχόµενες γνώσεις βρίσκουν εφαρµογή στο σχεδιασµό κτιρίου χαµηλής / σχεδόν
µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και στην αξιολόγηση , βάσει των µεθοδολογικών εργαλείων που
αναπτύχθηκαν στο µάθηµα, της ενεργειακής αποδοτικότητας του.
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∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και κατ’ οίκον εργασία.
Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% κατ’ οίκον εργασία
252 Μηχανουργικές κατεργασίες µε Η/Υ για βιοµηχανική Παραγωγή

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
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4

4.5

∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Βασικές Αρχές Μηχανουργικών Κατεργασιών
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες και τους Αυτοµατισµούς για
Βιοµηχανική Παραγωγή, Αριθµητικός Έλεγχος και Ψηφιακή Καθοδήγηση, Εργαλειοµηχανές Ψηφιακής
Καθοδήγησης (CNC) και Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού τους, Τόρνος Ψηφιακής Καθοδήγησης,
Φρέζα Ψηφιακής Καθοδήγησης, Τεχνικές Ταχείας Πρωτοτυποποίησης και άλλες ψηφιακά
καθοδηγούµενες κατεργασίες διαµόρφωσης (Συγκόλληση, Απότµηση κτλ.) Προγραµµατισµός και
Προσοµοίωση Κατεργασιών µε Συστήµατα CAM.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Κατανόηση των αρχών λειτουργίας
και εισαγωγή στον προγραµµατισµό των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών. Έλεγχος
ορθότητας του προγραµµατισµού µέσω προσοµοίωσης της παραγωγής µηχανουργικών προϊόντων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και ασκήσεις πράξης.
Αξιολόγηση:80% γραπτή τελική εξέταση, 20% γραπτή εξέταση προόδου ή βαθµός εργασιών.
254 Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
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∆ιδάσκων: Θ. Θεοδουλίδης
Προαπαιτούµενα:
Περιεχόµενο: Το σύστηµα παραγωγής-µεταφοράς-διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Τριφασικά
συστήµατα, µετασχηµατιστές, σύγχρονες γεννήτριες, εναέριες γραµµές. Έλεγχος ισχύος-συχνότητας,
τάσης-άεργης ισχύος. Μοντελοποίηση γραµµών µεταφοράς, αντιστάθµιση, ευστάθεια. Ροή ισχύος και
σφάλµατα δικτύων. Οικονοµική λειτουργία ΣΗΕ. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Ο φοιτητής θα µπορεί να αναλύσει ένα
σύστηµα ηλεκτρικής ισχύος και να κάνει βασικούς υπολογισµούς τάσεων-ρευµάτων, µεταφερόµενης
ισχύος, απωλειών ισχύος και απόδοσης. Θα µπορεί να επιλέξει και να εφαρµόσει το κατάλληλο
µοντέλο γραµµής µεταφοράς (µικρού, µεσαίου, µεγάλου µήκους) και να κάνει υπολογισµούς µε τα
αντίστοιχα ισοδύναµα κυκλώµατα. Θα αποκτήσει επίσης µια γενική ιδέα της λειτουργίας της
σύγχρονης γεννήτριας και θα µπορεί να αναλύσει τη λειτουργία της (απόδοση, ισχύ) όταν αυτή
λειτουργεί µόνη της, σε συνεργασία µε άλλες και σε σύνδεση µε άπειρο ζυγό. Τέλος θα µπορεί να
συντάξει µια απλή µελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης οικίας.
∆ιδασκαλία: Ώρες παραδόσεων 52 (Θεωρία: 52).

Αξιολόγηση: 70% Γραπτή εξέταση, 30% Εργασία Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης.
Βιβλιογραφία:
[1] Συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, Μαλατέστας Παντελής, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2013.
[2] Συστήµατα Ηλεκτρικής Ισχύος, Nasar Syed A., ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2002.
[3] Εισαγωγή στα συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, Βοβός Ν.Α., Γιαννακόπουλος Γ., Ζήτη
Πελαγία & Σια, 2008.
255 ∆ιαχείριση Αποθεµάτων

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
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4.5
∆ιδάσκων: Γ. Νενές
Προαπαιτούµενα: Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα
Περιεχόµενο: Συστήµατα διαχείρισης αποθεµάτων µε σταθερή ζήτηση, EOQ, EOQ µε εκπτώσεις.
Συστήµατα µε γνωστή αλλά µη σταθερή ζήτηση. Συστήµατα διαχείρισης αποθεµάτων µε τυχαία
ζήτηση, συστήµατα sQ, RS, sS, RsS. Προβλήµατα µιας περιόδου (Newsvendor). Προβλήµατα πολλών
επιπέδων και εισαγωγή στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Στόχος του µαθήµατος είναι η
εξοικείωση των φοιτητών µε τη σηµασία και το ρόλο των αποθεµάτων στη σύγχρονη επιχείρηση και
στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Στα πλαίσια του µαθήµατος θα µελετηθούν απλές και σύνθετες
τεχνικές προβλέψεων και θα αναλυθούν οι τεχνικές διαχείρισης αποθεµάτων και εφοδιαστικής
αλυσίδας (Logistics and Supply Chain Management). Πιο συγκεκριµένα θα γίνει εµβάθυνση στις
ποσοτικές µεθόδους διαχείρισης αποθεµάτων, κατ’ αρχάς των καθοριστικών συστηµάτων διαχείρισης
αποθεµάτων (είτε µε γνωστή και σταθερή είτε µε γνωστή αλλά µεταβαλλόµενη ζήτηση). Στη συνέχεια
θα αναλυθούν τα στοχαστικά συστήµατα διαχείρισης αποθεµάτων, κατ’ αρχάς εποχικών προϊόντων
µιας περιόδου (πρόβληµα Newsboy) και στη συνέχεια προϊόντων σε πολλές περιόδους (συστήµατα
s,Q ή R,S κλπ). Τέλος θα µελετηθούν τα πιο σύνθετα συστήµατα διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων
(Supply Chain Management) τα οποία εστιάζουν στη ροή πληροφοριών, προϊόντων και χρηµατικών
πόρων µέσα στη «διευρυµένη επιχείρηση» που περιλαµβάνει προµηθευτές, παραγωγικές µονάδες,
αποθήκες, ενδιάµεσα σηµεία διανοµής και τελικά σηµεία διάθεσης.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου.
256 Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

8
4
4.5
∆ιδάσκων: Θ. Θεοδουλίδης
Προαπαιτούµενα:
Περιεχόµενο: Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών και κατασκευών. Μέθοδος ραδιογραφίας,
µέθοδος υπερήχων, ηλεκτροµαγνητικές µέθοδοι (δινορρευµάτων, µαγνητικής διαρροής), µέθοδοι
µαγνητικών σωµατιδίων και διεισδυτικών υγρών, οπτικός έλεγχος, µέθοδος θερµογραφίας και λοιπές
µέθοδοι. ∆ιεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Εισαγωγή στο αντικείµενο των µη
καταστροφικών ελέγχων. Απαιτείται σύνθεση γνώσεων και εργαλείων Μηχανολόγου και
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Με βάση τις εργαστηριακές ασκήσεις ο φοιτητής αποκτά γνώσεις και
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δεξιότητες στην εκτέλεση Μη Καταστροφικών Ελέγχων, την ερµηνεία προδιαγραφών και τη σύνταξη
αναφορών.
∆ιδασκαλία: Ώρες παραδόσεων 52 (Θεωρία: 39, Εργαστήριο: 13).
Αξιολόγηση: 70% τελική γραπτή εξέταση, 30% βαθµός ασκήσεων εργαστηρίου.
257 Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραµάτων

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
8

88

4

4.5

∆ιδάσκουσα: Σ. Παναγιωτίδου
Προαπαιτούµενα: Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα
Περιεχόµενο: Το περιεχόµενο του µαθήµατος καλύπτει τα επιστηµονικά πεδία της σχεδίασης και
στατιστικής ανάλυσης πειραµάτων µε έναν ή περισσότερους παράγοντες και της απλής και
πολλαπλής παλινδρόµησης. Συγκεκριµένα, στο πρώτο µέρος του µαθήµατος περιγράφεται η
διαδικασία σχεδίασης παραγοντικών και κλασµατικών παραγοντικών πειραµάτων καθώς και οι
κατάλληλες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης των πειραµατικών αποτελεσµάτων για την εξαγωγή
στατιστικά τεκµηριωµένων συµπερασµάτων (ανάλυση µεταβλητότητας). Στο δεύτερο µέρος του
µαθήµατος αναλύονται οι στατιστικές τεχνικές και η χρησιµότητα της απλής γραµµικής, µη γραµµικής
και πολλαπλής παλινδρόµησης.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος
οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις δυνατότητες πρακτικής εφαρµογής
των βασικών µεθόδων στατιστικής ανάλυσης καθώς επίσης και των µεθόδων στατιστικής
συµπερασµατολογίας σε προβλήµατα που εµπλέκουν περισσότερες από µία τυχαίες µεταβλητές.
∆ιδασκαλία: Προφορικές διαλέξεις (Ώρες διδασκαλίας: 52, Θεωρία: 26, Ασκήσεις: 26).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση (υποχρεωτική), ενδιάµεση εξέταση ή/και εργασία
(προαιρετική).
309 Αντλιοστάσια - Σταθµoί Συµπίεσης και τεχνολογίες µεταφοράς
µάζας σε κλειστούς αγωγούς

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
10

4

4

∆ιδάσκων: Ε. Κωνσταντινίδης
Προαπαιτούµενα: Μηχανική Ρευστών Ι, Στροβιλοµηχανές.
Περιεχόµενο: Ανασκόπηση γνώσεων µηχανικής ρευστών για ροή σε κλειστούς αγωγούς.
Σωληνώσεις: επιλογή υλικού, διαµέτρου και πάχους. Όργανα ρύθµισης και διακοπής ροής, ειδικά
εξαρτήµατα, χαρακτηριστικές καµπύλες απωλειών. Τύποι αντλιών: θετικής µετατόπισης και δυναµικές
αντλίες. Φυγόκεντρες αντλίες: επιλογή, λειτουργία, ρύθµιση, αυτοµατοποίηση. Αντλιοστάσια: γενική
διάταξη, διαµόρφωση αναρρόφησης, θόρυβος. ∆ίκτυα σωληνώσεων: περιγραφή µε µαθηµατικά
µοντέλα, επαναληπτικές µέθοδοι επίλυσης των εξισώσεων, γραµµικοποίηση των εξισώσεων, µέθοδος
Hardy-Cross, λογισµικά πακέτα. Μη µόνιµα υδραυλικά φαινόµενα. Θεωρίες συµπαγούς και ελαστικής
στήλης. Εξισώσεις υδραυλικού πλήγµατος. Ταχύτητα της διάδοσης διαταραχής. Μέθοδος των
χαρακτηριστικών και επίλυση των εξισώσεων µε αριθµητικές και γραφικές µεθόδους. Αντιπληγµατική
προστασία, µέθοδοι υπολογισµού όγκου αεριοφυλακίου. Μεταφορά αερίων σε κλειστούς αγωγούς,
απλά και σύνθετα µοντέλα υπολογισµού πτώσης πίεσης, µηχανήµατα συµπίεσης αερίων.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα αποσκοπεί στην
περιγραφή των τεχνολογιών µεταφοράς µάζας µέσα από κλειστούς αγωγούς υπό πίεση, στην

κατανόηση των βασικών αρχών σχεδιασµού και λειτουργίας των, και στην ανάπτυξη κατάλληλων
µεθοδολογιών για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις.
Αξιολόγηση: 50% εργασίες 50% τελική εξέταση.
316 Ηλιακή Τεχνική/Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
10

4

4

∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Ηλιακή ακτινοβολία. Παράµετροι και υπολογισµός προσπιπτώµενης ηλιακής
ακτινοβολίας σε οριζόντια και κεκλιµένη επιφάνεια. Εκτίµηση ενεργειακών αναγκών σε θέρµανση και
ζεστό νερό χρήσης. Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες. Συγκεντρωτικοί συλλέκτες. Ενεργειακές αποθήκες.
Ολοκληρωµένα ηλιακά συστήµατα θερµικών διεργασιών. Μέθοδος καµπυλών f. Φωτοβολταϊκή
τεχνολογία, πλαίσια, συστήµατα. ∆ιαστασιολόγηση.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στις
βασικές αρχές των τεχνικών εκµετάλλευσης ηλιακής ενέργειας. Ο φοιτητής εξοικειώνεται µε τις
µεθοδολογίες εκτίµησης της διαθέσιµης ηλιακής ενέργειας και εισάγεται στις µεθοδολογίες
σχεδιασµού και ανάλυσης συστηµάτων εκµετάλλευσής της. Ενθαρρύνεται η χρήση Η/Υ για την
εφαρµογή των µεθοδολογιών σχεδίασης και η αποκτηθείσα γνώση εφαρµόζεται κατά την
πραγµατοποίηση µελέτης σχεδιασµού συστήµατος επίπεδων ηλιακών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών
στοιχείων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, Εργασία στο σπίτι.
318 Ανεµογεννήτριες –Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

9
4
4
∆ιδάσκων: Α. Τουρλιδάκης
Προαπαιτούµενα: Μηχανική Ρευστών I, Στροβιλοµηχανές
Περιεχόµενο: Τα περιεχόµενα του µαθήµατος έχουν ως ακολούθως: Ανεµογεννήτριες Γνωριµία µε
την αιολική ενέργεια και τις ανεµογεννήτριες. Ατµόσφαιρα και αιολικό δυναµικό. Τύποι και
υποσυστήµατα ανεµογεννητριών. Αεροδυναµική σχεδίαση ανεµογεννητριών οριζοντίου άξονα.
Αεροδυναµική σχεδίαση ανεµογεννητριών κατακόρυφου άξονα. Στατική και δυναµική φόρτιση
ανεµογεννητριών. Επιλογή θέσης εγκατάστασης. Αιολικά πάρκα. Πρακτικά στοιχεία επιλογής
ανεµογεννητριών. Οικονοµικά µεγέθη ανεµογεννητριών. Υδροστρόβιλοι - υδροηλεκτρικά έργα
Υδροηλεκτρική ενέργεια, παγκόσµια και εθνική κατάσταση, πλεονεκτήµατα και επιπτώσεις.
Υδροηλεκτρικά έργα, ταξινόµηση έργων, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, υδροδυναµικό δυναµικό,
υδρογραφήµατα. Αρχές λειτουργίας και κατάταξη υδροστροβίλων, υδροστρόβιλοι δράσεως,
υδροστρόβιλοι αντιδράσεως, αρχές οµοιότητας, ειδικός αριθµός στροφών, σπηλαίωση.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι
η εισαγωγή του φοιτητή στις αρχές που διέπουν τη λειτουργία ανεµογεννητριών και υδροστροβίλων.
Ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώση και σε βάθος κατανόηση των βασικών αρχών, της λειτουργίας, των
ροϊκών φαινοµένων και των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών των παραπάνω µηχανών. Επίσης θα
αποκτήσει εµπειρία στη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων τεχνικών ανάλυσης, σχεδιασµού και επιλογής
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διαφόρων κατηγοριών ανεµογεννητριών και υδροστροβίλων. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη και χρήση
υπολογιστικών µεθόδων, η διεξαγωγή πειραµατικής άσκησης και απαιτείται η εκπόνηση µίας
οµαδικής εργασίας. Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αξιολογεί το αιολικό δυναµικό µίας περιοχής, να
επιλέγει τη θέση εγκατάστασης ανεµογεννητριών και να εκτελεί οικονοµοτεχνικές αξιολογήσεις.
Επίσης ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αξιολογεί το υδρολογικό δυναµικό µίας περιοχής, να επιλέγει
τον κατάλληλο τύπο υδροστροβίλων και να αξιολογεί την αναµενόµενη παραγωγή ισχύος.
∆ιδασκαλία: ∆ιαλέξεις, ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση λογισµικού ανοικτού
κώδικα. Εκπόνηση ατοµικών εργασιών µε χρήση λογισµικού για την αντιµετώπιση πραγµατικών
προβληµάτων ανάλυσης και σχεδίασης. Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στη διαχείριση του
µαθήµατος.
Αξιολόγηση: Τελική εξέταση, οµαδική εργασία, ατοµική εργασία.
327 Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων ΙΙ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
9

4

4

∆ιδάσκων: Γ. Πανάρας
Προαπαιτούµενα: Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων Ι
Περιεχόµενο: Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), παρουσίαση βασικών
αρχών. Υπολογισµός ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, διαθέσιµες µεθοδολογίες & λογισµικά.
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου και εγκαταστάσεων αυτού, απαιτήσεις και εξοπλισµός. Εργαστηριακή
µελέτη συστήµατος ρύθµισης συνθηκών θερµικής άνεσης.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Στο µάθηµα επιχειρείται εξοικείωση
των σπουδαστών µε την ενεργειακή πιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και τις
απαιτήσεις αυτής, συµπεριλαµβάνοντας µεθοδολογίες και λογισµικά υπολογισµού. Οι αποκτούµενες
θεωρητικές γνώσεις από το µάθηµα του Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων Ι, επανεξετάζονται υπό το
εφαρµοσµένο πρίσµα του ΚΕΝΑΚ. Ο εφαρµοσµένος χαρακτήρας του µαθήµατος βρίσκει ανταπόκριση
και στην εργαστηριακή άσκηση ρύθµισης συνθηκών θερµικής άνεσης. Στα πλαίσια του µαθήµατος, οι
σπουδαστές επιλέγουν υφιστάµενο κτίριο και πιστοποιούν την ενεργειακή του απόδοση, προτείνοντας
και αξιολογώντας παράλληλα συγκεκριµένες δράσεις αναβάθµισης της κλάσης του, στην κατεύθυνση
επίτευξης σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις, εφαρµογή λογισµικού στο εργαστήριο Η/Υ, εργαστηριακή
άσκηση και κατ’ οίκον εργασίες.
Αξιολόγηση: 70% εργαστηριακή άσκηση & κατ’οίκον εργασίες, 30% εξέταση.
348 Φαινόµενα Καύσης

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

10
4
4
∆ιδάσκων: ∆. Κολοκοτρώνης
Προαπαιτούµενα: Θερµοδυναµική Ι, Θερµοδυναµική ΙΙ, Μηχανική Ρευστών Ι
Περιεχόµενο: Κινητική θεωρία των αερίων, φαινόµενα µεταφοράς, στοιχεία χηµικής
θερµοδυναµικής. Γενικές έννοιες χηµικής κινητικής, τάξη της αντίδρασης, αλυσιδωτές αντιδράσεις,
µόνιµη κατάσταση και µερική ισορροπία. Εκρηκτικά όρια και οξειδωτικά χαρακτηριστικά καυσίµων
(υδρογόνο, µονοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, παραφίνες, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες). Φλόγες
προανάµιξης: µονοδιάστατη ροή, δοµή στρωτής φλόγας, ταχύτητα µετάδοσης φλόγας (Mallard και
LeChatelier), όρια αναφλεξιµότητας, απόσταση quenching, φαινόµενα flashback και blowoff, όρια

ευστάθειας. Τυρβώδεις ροές µε φλόγες, τυρβώδης ταχύτητα καύσης, σταθεροποίηση φλόγας σε ροές
υψηλών ταχυτήτων. Φλόγες διάχυσης: φαινοµενολογία, ισοζύγια µονοδιάστατης φλόγας, τυρβώδεις
δέσµες καυσίµου. Έναυση: αλυσιδωτή, θερµική, εξαναγκασµένη.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Σκοπός του µαθήµατος είναι η
παρουσίαση βασικών φαινοµένων που καθορίζουν την καύση, όπως η χηµική ισορροπία, η χηµική
κινητική και τα φαινόµενα µεταφοράς µάζας, ορµής και ενέργειας. Επίσης γίνεται παρουσίαση
πρακτικών προβληµάτων που αφορούν τη διεργασία της καύσης µε τα οποία επιδιώκεται εξοικείωση
των φοιτητών µέσω εµβάθυνσης στη θεωρία και λύσης πρακτικών και θεωρητικών ασκήσεων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και ασκήσεις.
Αξιολόγηση: Γραπτές Εξετάσεις και Εργασία.
349 Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

10
4
4
∆ιδάσκων: Γ. Μαρνέλλος
Προαπαιτούµενα: Μετάδοση Θερµότητας, Μηχανική Ρευστών, Θερµοδυναµική, Ατµοπαραγωγοί Ι
και ΙΙ
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στον τοµέα της Ενέργειας, Παγκόσµιο Ενεργειακό ισοζύγιο, Ορυκτα
Καύσιµα, Συµβατικές µέθοδοι παραγωγής ενέργειας, Ηλιακή Ενέργεια, Αιολική Ενέργεια, Βιοµάζα &
Συνθετικά Καύσιµα, Γεωθερµία, Υδροηλεκτρική Ενέργεια, Τεχνικοοικονοµικά Στοιχεία, Προσδιορισµός
κόστους kwh: παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος, ειδικές καταναλώσεις, συνιστώσες του
κόστους, παραδείγµατα
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα πραγµατεύεται ορισµένα
ειδικά κεφάλαια που σχετίζονται µε την παραγωγή ενέργειας: όπως (α) οι συµβατικές & εναλλακτικές
τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας (β) την συµπαραγωγή (γ) τον προσδιορισµού του κόστους της kWh.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση (70%), Οµαδικές εργασίες σχεδιασµού (30%).
350 Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

9
4
4
∆ιδάσκων: Γ. Μαρνέλλος
Προαπαιτούµενα: Χηµεία, Τεχνολογία Περιβάλλντος
Περιεχόµενο: Εισαγωγή, Υγρά Απόβλητα (Φυσικοχηµικές Ιδιότητες, Ποσότητες), Τεχνολογιές
Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, Προεπεξεργασία, Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Προχωρηµένη
επεξεργασία υγρών αποβλήτων, Στερεά Απορρίµµατα, Ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών
απορριµµάτων, Θερµοχηµικές και Βιολογικές µέθοδοι ενεργειακής αξιοποίησης απορριµµάτων,
Κινητές πηγές ρύπανσης, Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σε βενζινοκινητήρες, Κύκλος Otto, Τριοδικοί
καταλυτικοί µετατροπείς, Λήπτης λ, Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σε πετρελαιοκινητήρες, Κύκλος
Diesel, Σχηµατισµός της αιθάλης, Παγίδες αιθάλης, Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σε αεροπλάνα,
Κύκλος Brayton, Καταλυτική καταστροφή του όζοντος στα αεροπλάνα, Υβριδικά οχήµατα, Κυψέλες
καυσίµου, Οχήµατα µε κυψέλες καυσίµου, Εναλλακτικά καύσιµα.
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Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα εστιάζεται στους µεθόδους
αντιρρύπανσης που χρησιµοποιούνται στην περίπτωση υγρών αποβλήτων και στερεών
απορριµµάτων καθώς και στην περίπτωση των κινητών πηγών. Οι φοιτητές µαθαίνουν µέσω των
διαλέξεων και στοχευµένων ασκήσεων να σχεδιάζουν και να µελετούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων. Επίσης εισάγονται στην έννοια της ολοκληρωµένης διαχείρισης στερεών
απορριµάτων. Τέλος οι φοιτητές εστιάζουν στις τεχνολογίες αντιρρύπανσης στα µέσα µεταφοράς
καθώς και σε νέα εναλλακτικά οχήµατα µεταφοράς (π.χ., υβριδικά, υδρογόνου).
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, Προαιρετική ενδιάµεση εξέταση.
352 Τεχνικοοικονοµική Μελέτη

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
9

4

4

∆ιδάσκων: Γ. Σκόδρας
Προαπαιτούµενα: Θερµοδυναµική, Μαθηµατικά, Στατιστική, Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών
Περιεχόµενο: Αρχές και µεθοδολογίες οικονοµικής αξιολόγησης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.
Μεθοδολογίες σχεδιασµού και βελτιστοποίησης. ∆είκτες αξιολόγησης. Τεχνική και οικονοµική
ανάλυση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Σχεδιασµός και χρονικός προγραµµατισµός.
Μεθοδολογία εκπόνησης µελετών τεχνικής και οικονοµικής σκοπιµότητας.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα παρουσιάζει συστηµατικά
τις µεθοδολογίες σχεδιασµού και βελτιστοποίησης βιοµηχανικών µονάδων καθώς και της
προετοιµασίας µελετών βιωσιµότητας. Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε
θέση να προσεγγίζουν τα θέµατα της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης βιοµηχανικών µονάδων
και να διαχειρίζονται προβλήµατα σχεδιασµού και βελτιστοποίησης.
∆ιδασκαλία: Ώρες διδασκαλίας 52– Προφορικές παραδόσεις θεωρίας και ασκήσεων (Θεωρία:
26, Ασκήσεις: 26) – Εργασία/ες κατ’ οίκον (υποχρεωτικές): 1 ή 3 – Εβδοµαδιαίες ασκήσεις κατ’ οίκον
(προαιρετικές).
Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση (υποχρεωτική) και εργασίες (υποχρεωτική/ές), 70% τελική εξέταση,
30% εργασίες. Ενδιάµεση γραπτή εξέταση (προαιρετική).
356 Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτοµίας

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
9

5

4

∆ιδάσκουσα: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Τεχνολογία και Καινοτοµία - Βασικές Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης
Περιεχόµενο: Καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα – Η καινοτοµία ως διαδικασία διαχείρισης –
Συστήµατα Καινοτοµίας – Τεχνολογική επιχειρηµατικότητα – Πρακτικές επιχειρηµατικότητας και
καινοτοµίας – Πολιτικές Έρευνα, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας σε Αµερική, Ευρώπη και Ελλάδα –
Σύνταξη και Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα αυτό φιλοδοξεί να
συµβάλλει στην κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης στις σύγχρονες τεχνικές καινοτοµίας και
επιχειρηµατικότητας και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αναλυτική παρουσίαση επιτυχηµένων
επιχειρηµατικών πρακτικών. Η ύλη του µαθήµατος αυτού κατανέµεται σε δύο µέρη ως εξής: Το πρώτο
ασχολείται µε τη διαδικασία της καινοτοµίας και τη σχέση της µε τη γνώση, τη µάθηση και τη
δηµιουργικότητα, ενώ το δεύτερο µέρος µε την επιχειρηµατικότητα και τις αλληλεξαρτήσεις της µε την

καινοτοµία και τα διάφορα συστήµατα, τις πολιτικές καινοτοµίας, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη
σύνταξη και ανάπτυξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδ. x 5 ώρες Θεωρία) και µία υποχρεωτική κατ’ οίκον
εργασία.
Αξιολόγηση: 100% κατ’ οίκον εργασία επιχειρηµατικού σχεδίου.
367 Προσοµοίωση και ∆υναµική Συστηµάτων

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
10

4

4

∆ιδάσκων: Γ. Νενές
Προαπαιτούµενα: Στατιστική
Περιεχόµενο: Προσοµοίωση: Σχεδίαση, ανάλυση και δηµιουργία µιας προσοµοίωσης. Τυχαίοι
αριθµοί και γεννήτριές τους. Προσοµοιωτική δειγµατοληψία. Στατιστική ανάλυση αποτελεσµάτων
προσοµοίωσης. Εφαρµογές προσοµοίωσης σε προβλήµατα οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
Λογισµικό (software) προσοµοίωσης. ∆υναµική Συστηµάτων: Βασικές έννοιες και σκοπός.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Σκοπός του µαθήµατος είναι από τη
µια να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές Προσοµοίωσης Γεγονότων για τη µοντελοποίηση
πραγµατικών συστηµάτων. Στο πλαίσιο του µαθήµατος επιχειρείται να γνωρίσουν οι φοιτητές
σύγχρονα λογισµικά Προσοµοίωσης και ∆υναµικής Συστηµάτων και τέλος να αντιληφθούν τη
χρησιµότητα των δύο εργαλείων στη λήψη αποφάσεων και να µπορούν να αναλύουν και να
ερµηνεύουν στατιστικά τα αποτελέσµατα.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2ώρες ασκήσεις) και 4
υποχρεωτικές κατ' οίκον εργασίες.
Αξιολόγηση: Το µάθηµα εξετάζεται µε εργασίες.
371 Μέθοδοι Σχεδιασµού Οχηµάτων

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

9
4
4
Το µάθηµα δε διατίθεται στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος
Προαπαιτούµενα: ∆υναµική
Περιεχόµενο: Εισαγωγή, Τροχός και ελαστικό, Αντιστάσεις κινήσεως, Κύκλοι οδηγήσεως,
Ενεργειακή ανάλυση, Σύστηµα κινήσεως, Επιδόσεις οχήµατος, Κατανάλωση καυσίµου, Όρια
οδηγήσεως, Πέδηση, Ανάρτηση
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Κατανόηση των βασικών αρχών
λειτουργίας των επιµέρους συστηµάτων του σύγχρονου αυτοκινήτου. Υπολογισµός βασικών
στοιχείων των συστηµάτων του οχήµατος. Κατανόηση των βηµάτων και των µεθόδων σχεδιασµού των
σύγχρονων οχηµάτων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις) και κατ’
οίκον εργασίες.
Αξιολόγηση: 3 Κατ’ οίκον εργασίες (75% σύνολο) και Προφορική Εξέταση (25%).
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372 Αριθµητικές Μέθοδοι Σχεδιασµού Μηχανολογικών Κατασκευών

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
7

94

5

4.5

∆ιδάσκων: ∆. Γιαγκόπουλος
Προαπαιτούµενα: Ταλαντώσεις και ∆υναµική Μηχανών, Αντοχή Υλικών, Στατική
Περιεχόµενο: Γενικά περί Πεπερασµένων Στοιχείων. Η Ολική ∆υναµική Ενέργεια Συστήµατος, για
Ελατήρια και Ράβδους. Η Ενεργειακή Μέθοδος και οι Εξισώσεις Ισορροπίας της Κατασκευής. Η
Άλγεβρα των Μητρώων και οι Βασικές Αρχές της Θεωρίας της Ελαστικότητας. Σχέση Παραµόρφωσης
–Μετατόπισης και Τάσης- παραµόρφωσης στο Επίπεδο. Αρχικές Τάσεις και Παραµορφώσεις,
Επιρροή της Θερµοκρασίας. Πεπερασµένο Στοιχείο ∆ικτυώµατος. Ελαστική Παραµόρφωση, τα
Μητρώα Ακαµψίας και Μάζας της ράβδου δικτυώµατος και της κατασκευής σε Τοπικό και Γενικό
Σύστηµα Συντεταγµένων. Εξισώσεις Ισορροπίας, Υπολογισµός Μετατοπίσεων, Τάσεων, Αντιδράσεων
Στήριξης, Επιταχύνσεων µε Μηχανικά και Θερµικά Φορτία είτε Στατικής φόρτισης είτε ∆υναµικής
φόρτισης. Επίλυση Κατασκευαστικών Προβληµάτων (δικτυώµατα).
Το Πεπερασµένο Στοιχείο της ∆οκού. Ελαστικές Παραµορφώσεις, η ∆υναµική Ενέργεια της ∆οκού και
το Μητρώο Ακαµψίας του Στοιχείου και της ∆οκού, Υπολογισµός ∆υνάµεων Ροπών και Αντιδράσεων
Στήριξης σε Αµφίπακτες, Αµφιέρειστες και Πακτωµένες ∆οκούς. Εισαγωγή στα Επίπεδα Πλαίσια. Το
µάθηµα, πέραν από την θεωρητική θεµελίωση της ενεργειακής µεθόδου, εισάγει τον φοιτητή και στον
προγραµµατισµό µε βάση πρόγραµµατα εφαρµογής σε περιβάλλον MATLAB, καθώς και εµπορικών
υπολογιστικών προγραµµάτων µοντελοποίησης και επίλυσης πεπερασµένων στοιχείων.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Κατανόηση και χρήση των
πεπερασµένων στοιχείων για την επίλυση προβληµάτων µηχανικής των κατασκευών αλλά και
µηχανικής των στερεών µε έµφαση στην ενεργειακή µέθοδο που βασίζεται στην ολική δυναµική
ενέργεια του σώµατος. Ο σχεδιασµός µηχανολογικών κατασκευών µε αριθµητικές µεθόδους είναι
ιδιαίτερα σηµαντικός σε περιπτώσεις πραγµατικών εφαρµογών λόγω της πολυπλοκότητας και του
µεγέθους των υπολογισµών που παρουσιάζουν συµβατικές µαθηµατικές µέθοδοι. Η επίλυση µίας
κατασκευής (µετατοπίσεις, τάσεις στα µέλη, αντιδράσεις στήριξης, κλπ) µε Π.Σ. συνίσταται στην
ανάλυση και κατασκευή, σε µικρά σχήµατα, [π.χ ράβδοι, τρίγωνα ή τετράπλευρα (τα οποία
ονοµάζονται πεπερασµένα στοιχεία)], και εν συνέχεια λύση των εξισώσεων ισορροπίας της
κατασκευής λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες του υλικού και τα φορτία (µηχανικά ή/και θερµικά) που
καταπονούν την κατασκευή. Η λύση του συστήµατος των εξισώσεων ισορροπίας ως προς τις
άγνωστες κοµβικές µετατοπίσεις των πεπερασµένων στοιχείων της κατασκευής χρησιµεύει για τον
υπολογισµό των τάσεων, παραµορφώσεων, των αντιδράσεων στήριξής της, καθώς και για την πλήρη
δυναµική ανάλυση της.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 3 ώρες ασκήσεις) και
κατ’ οίκον εργασίες.
Αξιολόγηση: Κατ’ οίκον εργασίες (75% σύνολο) και Γραπτή Εξέταση (25%).
376 Τεχνική και Ενεργειακή Νοµοθεσία

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

9
3
4
∆ιδάσκων: Γ. Σκόδρας
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Βασικό Προπτυχιακό µάθηµα είναι το «Τεχνική & Ενεργειακή Νοµοθεσία». Το
µάθηµα αποτελείται από δύο µεγάλες ενότητες: τα «Στοιχεία ∆ικαίου» και την «Τεχνική – Ενεργειακή
Νοµοθεσία». Στην ενότητα «Στοιχεία ∆ικαίου» επιχειρείται µία γενική θεώρηση του δικαίου.

Εξηγούνται οι βασικές νοµικές έννοιες και οι κυριότερες έννοµες σχέσεις που δηµιουργούνται και
περιλαµβάνονται στους κλάδους του ∆ικαίου. Η ενότητα «Τεχνική & Ενεργειακή Νοµοθεσία»
περιλαµβάνει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: “∆ηµόσια Έργα”, “Περιβαλλοντικό ∆ίκαιο”, “∆ίκαιο
της Ενέργειας”, “Νοµοθεσία Υγιεινής & Ασφάλειας”.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Τα µαθήµατα του ∆ικαίου έχουν διττό
προορισµό. Πρώτον, επιδιώκουν να δώσουν στους φοιτητές στοιχειώδεις γενικές γνώσεις σχετικές µε
την έννοια του δικαίου και των κανόνων του, τις βασικές νοµικές έννοιες και την ερµηνεία τους, τον
τρόπο λειτουργίας και απονοµής της δικαιοσύνης και την έννοια του δικανικού συλλογισµού.
∆εύτερον, βοηθούν τους αποφοίτους στην παρακολούθηση Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών
στους τοµείς της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων, στην εξάσκηση του επαγγέλµατός τους (διαχείρηση
µελετών και τεχνικών έργων, αδειοδότηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων-περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ.) και στην επικοινωνία τους µε τους
θεράποντες της Θέµιδας.
∆ιδασκαλία: Ώρες διδασκαλίας: 39– Προφορικές παραδόσεις θεωρίας και ασκήσεων (Θεωρία:
27, Ασκήσεις: 12) – Εργασία/ες κατ’ οίκον: (προαιρετικές): 1 ή 3.
Αξιολόγηση: Τελική γραπτή εξέταση (υποχρεωτική), Μία ή τρεις κατ’ οίκον εργασίες
(προαιρετικές).
377 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ

9
4
4
∆ιδάσκουσα: Σ. Παναγιωτίδου
Προαπαιτούµενα: Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα
Περιεχόµενο: Το περιεχόµενο του µαθήµατος «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» καλύπτει το
επιστηµονικό πεδίο των στοχαστικών διαδικασιών που παρουσιάζουν τη Μαρκοβιανή ιδιότητα.
Συγκεκριµένα, στο πρώτο µέρος του µαθήµατος παρουσιάζονται οι Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού
και συνεχούς χρόνου και αναλύονται οι ιδιότητες µόνιµης κατάστασής τους και οι τεχνικές οικονοµικής
αποτίµησης και βελτιστοποίησής τους. Στο δεύτερο µέρος του µαθήµατος δίνεται έµφαση στης
Μαρκοβιανές διαδικασίες «γεννήσεων-θανάτων» και παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι
τεχνικές ανάλυσης και βελτιστοποίησης συστηµάτων «ουρών αναµονής» τόσο για µεµονωµένα
συστήµατα όσο και για δίκτυα συστηµάτων αναµονής µε µία ή περισσότερες θέσεις εξυπηρέτησης,
περιορισµένο ή άπειρο µήκος ουράς ή/και πληθυσµό υποψήφιων πελατών.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος
οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις δυνατότητες πρακτικής εφαρµογής
των στοχαστικών µεθόδων της επιχειρησιακής έρευνας µε έµφαση στην επίλυση προβληµάτων που
εµπλέκουν Μαρκοβιανές διαδικασίες.
∆ιδασκαλία: Προφορικές διαλέξεις (Ώρες διδασκαλίας: 52, Θεωρία: 26, Ασκήσεις: 26).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση (υποχρεωτική), ενδιάµεση εξέταση ή/και εργασία
(προαιρετική).
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379 Εφαρµογές Υλικών σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ
10

96

4

4

∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Τεχνολογία Υλικών Ι, Τεχνολογία Υλικών ΙΙ
Περιεχόµενο: Το µάθηµα ασχολείται µε την περιγραφή και την ανάλυση εφαρµοσµένων
µεταλλικών και κεραµικών υλικών που αφορούν ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
Αναφέρονται και µελετώνται είδη και κατηγορίες υλικών που εφαρµόζονται σε εναλλακτικές
τεχνολογίες που έχουν στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συστηµάτων (π.χ. αυτά
σχετίζονται µε µπαταρίες, τεχνολογίες υδρογόνου, ηλεκτροχρωµικά, υλικά αλλαγής φάσης,
µαγνητοθερµικά υλικά) αλλά και τη χρήση τους σε νέες απαιτήσεις περιβαλλοντικών δράσεων (π.χ.
φίλτρα, κυψέλες καυσίµου, αισθητήρες).
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του
µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει εκπαιδευτεί στη σύνδεση των υλικών και των ιδιοτήτων τους µε τις
ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις και κατ’ οίκον εργασία.
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, Κατ΄ οίκον εργασία.
380 Σχεδιασµός µε χρήση Η/Υ
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∆ιδάσκων: Ν. Σαπίδης
Προαπαιτούµενα: Εισαγωγή στους Η/Υ, Γραµµική Άλγεβρα, Μηχανολογικό Σχέδιο II,
Μαθηµατικά ΙV, Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στη Σχεδίαση µε Η/Υ και στα συστήµατα CAD/CAE/CAM. Συστήµατα
συντεταγµένων και γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί. Βασικές αρχές σχεδιάσεως µε H/Y και τα σχετικά
µαθηµατικά & πληροφοριακά µοντέλα. Στοιχεία τρισδιάστατων γραφικών. Μαθηµατικά µοντέλα, δοµές
δεδοµένων και αλγόριθµοι για την γεωµετρική µοντελοποίηση καµπυλών, επιφανειών και
τρισδιάστατων στερεών. Αναπαράσταση και επεξεργασία/διαχείριση µηχανολογικών
συναρµολογηµάτων. Μηχανολογικός Σχεδιασµός µε Η/Υ. Εργαστηριακές ασκήσεις σε σύστηµα CAD.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Επιτυχής ολοκλήρωση του µαθήµατος
ισοδυναµεί µε (α) κατανόηση και ικανότητα εφαρµογής βασικών γεωµετρικών µοντέλων CAD (για
καµπύλες, επιφάνειες, στερεά) και γεωµετρικών µετασχηµατισµών, (β) ικανότητα του φοιτητή να
κατασκευάζει και να επεξεργάζεται τρισδιάστατο µοντέλο µηχανολογικού εξαρτήµατος (χαµηλής
πολυπλοκότητας) σε εµπορικό σύστηµα CAD.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2,5 ώρες θεωρία και 1,5 ώρα ασκήσεις σε
σύστηµα CAD).
Αξιολόγηση: 80% γραπτή εξέταση, 20% γραπτή εξέταση προόδου ή βαθµός εργασιών
381 Υπολογιστική Μηχανική ΙI
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∆ιδάσκουσα: Ρ. Σωτηροπούλου
Προαπαιτούµενα Αριθµητική Ανάλυση και Προσοµοίωση, Μηχανική Ρευστών, Υπολογιστική
Μηχανική Ι

Περιεχόµενο: Εισαγωγή στα UNIX, Βασικοί νόµοι αερίων, υγρών και σωµατιδίων, Αέριοι, Υγροί
και σωµατιδιακοί ρυπαντές, Εξίσωση µεταφοράς και διάχυσης ρυπαντών σε τυρβώδη ροή, Κίνηση
σωµατιδίων σε τυρβώδη ροή, Μοντελοποίηση τυρβώδους διασποράς, Ατµοσφαιρική ∆ιάχυση
Ρυπαντών, Χαρακτηριστικά πλούµιων, Το µοντέλο Gauss για τη διασπορά πλούµιων, Παρουσίαση
υπολογιστικών εργαλείων και εφαρµογές
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες:. Στόχος του µαθήµατος είναι η
απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την µελέτη προβληµάτων µηχανικής µε έµφαση στη ροή
ρευστών µε χρήση υπολογιστικών εργαλείων. Έµφαση θα δοθεί σε πρακτικές εφαρµογές µηχανικού.
∆ιδασκαλία: Προφορικές εβδοµαδιαίες παραδόσεις (2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εργαστήριο)
Αξιολόγηση: 60% εργασίες, 40% τελική εξέταση.
382 ∆υναµική Περιστρεφόµενων Συστηµάτων
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∆ιδάσκων: ∆. Γιαγκόπουλος
Προαπαιτούµενα: Ταλαντώσεις και ∆υναµική Μηχανών, Στατική, ∆υναµική, Εισαγωγή στους
Η/Υ
Περιεχόµενο: Στρεπτικές Ταλαντώσεις στροφέων, Μοντέλα στροφέων δύο βαθµών και πολλών
βαθµών ελευθερίας, ∆υναµική, Κινητική Ενέργεια και Έργο στροφέων, Προσοµοίωση µοντέλων στον
υπολογιστή, Μετρήσεις στρεπτικών ταλαντώσεων, Ανάλυση σήµατος, Συναρτήσεις µετάδοσης.
Ρότορας jeffcott µε ανελαστικά και εύκαµπτα έδρανα, Επίδραση της απόσβεσης, Εµπρός και πίσω
στροβιλισµός, Κρίσιµές ταχύτητες, Γυροσκοπικά φαινόµενα στροφέων, Ιδιοσυχνότητες και
Ιδιοµορφές, ∆ιάγραµµα Campbell, ∆υναµικές ιδιότητες των υδροδυναµικών εδράνων, Στροφέας σε
υδροδυναµικά έδρανα, Έδρανα κύλισης, Μοντελοποίηση συστήµατος οδοντωτών τροχών µε
γραµµικά και µη γραµµικά χαρακτηριστικά. Εισαγωγή στη µοντελοποίηση στροφέων µε πεπερασµένα
στοιχεία. Το µάθηµα, πέραν από την θεωρητική διδασκαλία, εισάγει τον φοιτητή και στον
προγραµµατισµό µε βάση προγράµµατα εφαρµογής σε περιβάλλον MATLAB.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Κατανόηση µέσω µιας σειράς
µεθοδολογιών της δυναµικής συµπεριφοράς των περιστρεφόµενων συστηµάτων. Η δυναµική των
στροφέων συνδέεται άµεσα µε ενεργειακές (υδροδυναµικές µηχανές, στροβιλοµηχανές, γεννήτριες,
συµπιεστές κ.α. ) και άλλες παραγωγικές µηχανές , των οποίων η απόδοση εξαρτάται από τη γωνιακή
ταχύτητα. Για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης των µηχανών αυτών απαιτείται µια διεξοδική
ανάλυση των δυναµικών φαινοµένων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις) και
κατ’ οίκον εργασίες.
Αξιολόγηση: Κατ’ οίκον εργασίες (75% σύνολο) και Γραπτή Εξέταση (25%).
383 Μεθοδολογίες Εξοικονόµησης Ενέργειας και Βελτιστοποίησης
Βιοµηχανικών Συστηµάτων
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∆ιδάσκων: Γ. Σκόδρας
Προαπαιτούµενα: Θερµοδυναµική, Μαθηµατικά, Στατιστική, Ατµοπαραγωγοί, Τεχνικο-οικονοµική
µελέτη

97

98

Περιεχόµενο: Ενέργεια και κοινωνία. Ιστορική αναδροµή στη χρήση ενέργειας. Ενεργειακές
πηγές και αποθέµατα. ∆είκτης χρήσης ενέργειας στην οικονοµία. Η ενέργεια στην Ευρωπαϊκή ένωση.
Η ενέργεια στον κόσµο. Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην ενεργειακή οικονοµία. Προοπτικές των
διαφόρων µορφών ενέργειας. Το ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας. Ο Άνθρακας ως εναλλακτική
ενεργειακή πηγή. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Πολιτική εξοικονόµησης ενέργειας στην Ελλάδα.
Βαθµίδες ενέργειας. Εισαγωγή στην έννοια του ενεργειακού βαθµού απόδοσης. Απόδοση και
απώλειες κατά τη µετατροπή και µεταφορά ενέργειας. ∆υνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στους
διάφορους τοµείς των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Εισαγωγή στους τεχνικούς υπολογισµούς.
Ενέργεια, απώλειες και εξέργεια. Ισοζύγια ενέργειας. Το γενικό ισοζύγιο ενέργειας. Εισαγωγή στην
έννοια του βαθµού ενεργειακής απόδοσης, απώλειες και εξέργεια. Κεντρικά και αποκεντρωµένα
ενεργειακά συστήµατα. Συσχετισµός ωφέλιµου έργου, ενεργειακού συστήµατος και ενεργειακών
πόρων. Βελτιστοποίηση δικτύων εναλλακτών θερµότητας (µεθοδολογία Pinch).
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα παρουσιάζει συστηµατικά
τις µεθοδολογίες εξοικονόµησης ενέργειας και βελτιστοποίησης βιοµηχανικών συστηµάτων.
Αναπτύσσονται η ενεργειακή και εξεργειακή ανάλυση διεργασιών καθώς και εναλλακτικές
σχεδιαστικές λύσεις βιοµηχανικών µονάδων µε µικρότερη ενεργειακή κατανάλωση. Με την
ολοκλήρωση των µαθηµάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν αποτελεσµατικά τα
θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας σε βιοµηχανικές µονάδες και βελτιστοποίησης διεργασιών.
∆ιδασκαλία: Ώρες διδασκαλίας 52– Προφορικές παραδόσεις θεωρίας και ασκήσεων (Θεωρία:
26, Ασκήσεις: 26) – Εργασία/ες κατ’ οίκον (υποχρεωτικές): 1 ή3 – Εβδοµαδιαίες ασκήσεις κατ’ οίκον
(προαιρετικές).
Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση (υποχρεωτική) και εργασίες (υποχρεωτικές), 70% τελική εξέταση,
30% εργασίες. Ενδιάµεση γραπτή εξέταση (προαιρετική).
385 Τεχνολογία Αεριοστροβίλων

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
9

4

4

Το µάθηµα δε διατίθεται στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος
∆ιδάσκων: Α.Τουρλιδάκης
Προαπαιτούµενα: Μηχανική Ρευστών Ι, Θερµοδυναµική, Στροβιλοµηχανές
Περιεχόµενο: Εισαγωγή και εφαρµογές. ∆ιατάξεις ανοικτού κύκλου. Κλειστοί κύκλοι. Πρόωση
αεροσκαφών. Βιοµηχανικές εφαρµογές. Περιβαλλοντικά θέµατα. Κύκλοι παραγωγής ισχύος. Ιδεατοί
κύκλοι. Απώλειες εξαρτηµάτων. Απόδοση στο ονοµαστικό σηµείο λειτουργίας. Συνδυασµένοι κύκλοι
και σχήµατα συµπαραγωγής. Κύκλοι αεριοστροβίλων για πρόωση αεροσκαφών. Απλός κινητήρας
τύπου στροβιλοαντιδραστήρα (turbojet). Ο κινητήρας τύπου στροβιλοανεµιστήρα (turbofan). Ο
κινητήρας τύπου ελικοστρόβιλου (turboprop). Ο κινητήρας τύπου αξονοστρόβιλου (turboshaft).
Μονάδες βοηθητικής ισχύος. Συµπιεστές ακτινικής και αξονικής ροής. Αρχές λειτουργίας. Παραγόµενο
έργο και αύξηση πίεσης. Τρισδιάστατη ροή. Χαρακτηριστικές συµπιεστών και διαδικασίες
σχεδιασµού. Συστήµατα καύσης. Τύποι συστηµάτων καύσης. Η διαδικασία της καύσης. Εκποµπές
καυσαερίων. Απαερίωση άνθρακα. Στρόβιλοι αξονικής και ακτινικής ροής. Βασική θεωρία. Επιλογή
αεροδυναµικών παραµέτρων. Ψύξη πτερυγίων. Πρόβλεψη λειτουργίας απλών αεριοστροβίλων.
Χαρακτηριστικές εξαρτηµάτων. Λειτουργία σε συνθήκες εκτός σηµείου λειτουργίας.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Σκοπός του µαθήµατος είναι να
εισάγει τις βασικές αρχές λειτουργίας, τα εξαρτήµατα και τις εφαρµογές αεριοστροβίλων. Με την
επιτυχή συµπλήρωση του µαθήµατος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να διαθέτει σύγχρονες γνώσεις για
τη λειτουργία και θερµοδυναµική συµπεριφορά αεριοστροβίλων.

Ο φοιτητής αναµένεται να αποκτήσει γνώσεις και να είναι σε θέση να αναλύει θερµοδυναµικούς
κύκλους δαιφόρων τύπων αεριοστροβίλων για αεροπορική πρόωση και για βιοµηχανικές εφαρµογές.
Ο φοιτητής αναµένεται να είναι σε θέση να µπορεί να υπολογίζει την ώση και την ειδική κατανάλωση
κινητήρων turbojet, turbofan και turboprop και να µπορεί να εκτιµά την επίδραση της ταχύτητας και του
υψοµέτρου στα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Επίσης θα µπορεί να επιλέγει τις κύριες λειτουργικές
παραµέτρους βιοµηχανικών αεριοστροβίλων και να υπολογίζει την επίδραση των χαρακτηριστικών
των επιµέρους εξαρτηµάτων στις συνολικές επιδόσεις των κινητήρων όπως η παραγόµενη ισχύς και η
ειδική κατανάλωση. Ο φοιτητής θα µπορεί να χρησιµοποιεί εξειδικευµένο λογισµικό για την ανάλυση
της λειτουργίας αεριοστροβίλων.
∆ιδασκαλία: ∆ιαλέξεις, ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση εµπορικού λογισµικού.
Εκπόνηση ατοµικών εργασιών µε χρήση εµπορικού λογισµικού για την αντιµετώπιση πραγµατικών
προβληµάτων ανάλυσης και σχεδίασης. Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στη διαχείριση του
µαθήµατος.
Αξιολόγηση: Τελική εξέταση, πρόοδος, ατοµική εργασία.
387 Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση
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Το µάθηµα δε διατίθεται στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Εισαγωγή στην διαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων. Εφαρµογές στη διαχείριση
στερεών αποβλήτων. Εκµάθηση υπολογιστικών εργαλείων για τον υπολογισµό του παραγόµενου
βιοαερίου από µονάδες εδαφικής διάθεσης απορριµµάτων, εφαρµογές σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και τις αντίστοιχες τεχνολογίες αιχµής. Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Στόχος του µαθήµατος είναι η
εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης, την ανάπτυξη για
ανάλυση προβληµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τη σύνθεση λύσεων – τεχνολογικών προτάσεων
για την επίλυση αυτών των προβληµάτων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές εβδοµαδιαίες παραδόσεις / Εµπειρικές εφαρµογές.
Αξιολόγηση: 30% ενδιάµεσες εργασίες, 30% παρουσιάσεις θεµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης, 40% τελική εξέταση - debate.
388 Οικονοµική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Βιοµηχανικών
Εξωτερικοτήτων
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Το µάθηµα δε διατίθεται στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος
Προαπαιτούµενα: Περιεχόµενο: Εισαγωγή στην έννοια των εξωτερικοτήτων – Θεσµικό και νοµικό πλαίσιο της
αξιολόγησης εξωτερικοτήτων – Εξωτερικότητες στις ενεργειακές και βιοµηχανικές διαδικασίες –
Βασικές οικονοµικές έννοιες – Επισκόπηση των µεθόδων – ∆ηλωµένες προτιµήσεις και καταγραφές:
Μέθοδος ∆ηλωµένων Προτιµήσεων (CVM) – Σχεδιασµός κατάλληλου πρωτοκόλλου έρευνας –
Συλλογή δεδοµένων – Ανάλυση δεδοµένων I: Περιγραφικές στατιστικές – Ανάλυση δεδοµένων II:
Εκτίµηση συναρτήσεων WTP – Προβλήµατα και µελέτες περίπτωσης.

99

Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Μετά την παρακολούθηση του
µαθήµατος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

100

•
Περιγράψει σε οικονοµικούς όρους ενεργειακές και βιοµηχανικές εξωτερικότητες
•
Σχεδιάσει µια έρευνα οικονοµικής αξιολόγησης
•
Αναπτύξει ένα κατάλληλο πρωτόκολλο έρευνας
•
Αναλύσει τα συλλεγµένα δεδοµένα.
∆ιδασκαλία: Παραδόσεις θεωρίας, συζήτηση εµπειρικών εφαρµογών, ατοµικά projects εργασίας
στο πεδίο.
Αξιολόγηση: 20% συµµετοχή στη τάξη, 40% τελική εξέταση, 40% εργασία πεδίου.
389 Ανάλυση κινδύνου και Ασφάλεια Μεγάλων Βιοµηχανικών Συστηµάτων Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.
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4
∆ιδάσκων Ι. Μπακούρος
Περιεχόµενο: Το περιεχόµενο του µαθήµατος καλύπτει τα επιστηµονικά πεδία της διαχείρισης
κινδύνου και της ασφάλειας µεγάλων Βιοµηχανικών Μονάδων µε έµφαση στην Βιοµηχανία
Πετρελαίου. Αναλυτικότερα καλύπτονται θέµατα όπως:
Ασφάλεια και την πρόληψη ατυχηµάτων, ορισµό του κινδύνου, κίνδυνος και επικινδυνότητα,
πεδίο εφαρµογής και διάρθρωσης της διαχείρισης κινδύνων, συχνότητα και βαθµός σοβαρότητας,
ενδογενής και εξωγενής ασφάλεια, ισορροπία, αρχή του Pareto, επιδηµιολογική προσέγγιση του
κινδύνου, προειδοποίηση κινδύνου. Προσδιορισµός των κινδύνων και βασικοί ορισµοί: τοξικότητα,
αναφλεξιµότητα, πηγές ανάφλεξης, πυρκαγιές, εκρήξεις, έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία, ρύπανση,
η θερµοκρασία και η πίεση αποκλίσεις του θορύβου. Πυροπροστασία: ταξινόµηση των πυρκαγιών,
βασικές αρχές της καταστολής πυρκαγιών, συστήµατα πυροπροστασίας και εγκαταστάσεις, θερµική
ακτινοβολία. Κίνδυνος και λειτουργικότητα µελέτες (HAZOP): βασικές αρχές, οδηγός, διαδικασίες,
κριτική εξέταση των διαγράµµατα. Εκτίµηση επικινδυνότητας, αποδεκτή κίνδυνοι και ασφάλεια
προτεραιότητες, η συχνότητα των ατυχηµάτων, κατάλογοι ελέγχου ασφαλείας, δέντρα βλαβών,
αξιολόγηση των κινδύνων από τις πολύπλοκες εγκαταστάσεις. Πλεονεκτήµατα και περιορισµούς
ποσοτικής αξιολόγησης κινδύνου, µοντελοποίηση συστηµατικής προσέγγισης για µείωση κινδύνου,
ανθρώπινοι παράγοντες, διαχείριση των διεργασιών ασφάλεια, ασφάλιση. Η βιοµηχανική υγιεινή,
αναγνώριση MSDS, αξιολόγηση της έκθεσης σε τοξικές πτητικές ουσίες. Ροή υγρού και αερίου µέσα
σε αγωγούς. Τοξικά απελευθέρωση και διασπορά µοντέλα, παραµέτρους που επηρεάζουν την
διασπορά.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Στόχος του µαθήµατος είναι: Η
κατανόηση των θεµελιωδών αρχών που διέπουν την ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνου. Η
εµβάθυνση θεµάτων που σχετίζονται µε την πρακτική εφαρµογή της διαχείρισης ασφαλείας και
επικινδυνότητας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την ανάπτυξη
και υποβολή γραπτών αναφορών. Η ανάπτυξη της κατανόησης των επαγγελµατικών υποχρεώσεων
που σχετίζονται µε την πειθαρχία της ασφάλειας και της διαχείρισης των κινδύνων.
390 Εργαστήριο Α.Π.Ε.
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∆ιδάσκοντες: Γ. Πανάρας
Προαπαιτούµενα: Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων Ι, Ήπιες & Νέες Μορφές Ενέργειας

4

Περιεχόµενο: Εισαγωγή: Τεχνολογίες ΑΠΕ, τεχνολογίες ΑΠΕ στα κτίρια, εµπλεκόµενα µεγέθη και
όργανα µέτρησης. Άσκηση: Μέτρηση, ποιότητα µέτρησης & αβεβαιότητα. Άσκηση: ∆ιακρίβωση
οργάνων. Εφαρµογή σε ροόµετρο υγρού. Άσκηση: Μετεωρολογικός σταθµός. Μέτρηση θερµοκρασίας
περιβάλλοντος, ταχύτητας ανέµου, ηλιακής ακτινοβολίας (άµεσης και διάχυτης), υγρασίας. Άσκηση:
Φωτοβολταϊκά συστήµατα. Μέτρηση καµπύλης V-I. Σχεδιασµός Φ/Β συστήµατος. Άσκηση:
Τεχνολογίες θερµικής ηλιακής ενέργειας. Θερµικός ηλιακός συλλέκτης. Θερµικά ηλιακά συστήµατα.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Οι σπουδαστές εκτελούν σε
εργαστηριακό περιβάλλον ασκήσεις αξιολόγησης της αποδοτικότητας συστηµάτων ΑΠΕ, µε έµφαση
σε συστήµατα που βρίσκουν εφαρµογή σε κτίρια. Οι ασκήσεις αρχικά εισάγουν τους σπουδαστές
στην έννοια της µέτρησης και της ποιότητας αυτής, όπως ποσοτικοποιείται µέσω της αβεβαιότητας,
καθώς και στη χρήση των κυρίων οργάνων, περιλαµβάνοντας το θέµα της διακρίβωσης. Παράλληλα,
στους σπουδαστές παρέχονται τα µεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης της αποδοτικότητας των εν
λόγω συστηµάτων. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η δυνατότητα των σπουδαστών να
ανταποκριθούν σε επίπεδο υποδοµών, γνώσεων αλλά και εργαλείων στις απαιτήσεις των ασκήσεων,
αλλά και γενικότερα να αποκτήσουν γνώση στα σχετικά θέµατα µε την αξιολόγηση στο εργαστηριακό
περιβάλλον της απόδοσης των ενεργειακών συστηµάτων και ειδικότερα των συστηµάτων ΑΠΕ.
∆ιδασκαλία: Εργαστηριακές ασκήσεις (περιλαµβάνουν θεωρία και εκπόνηση στο εργαστήριο
των ασκήσεων)
Αξιολόγηση: 70% εργαστηριακές ασκήσεις, 30% γραπτή εξέταση.
391 Ατµοσφαιρική Ρύπανση
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∆ιδάσκουσα: Ρ. Σωτηροπούλου
Προαπαιτούµενα Μαθηµατικά ΙΙΙ, Μηχανική Ρευστών, Θερµοδυναµική Ι.
Περιεχόµενο: Η ατµόσφαιρα: Προέλευση - ∆οµή – Σύσταση, Βασικά µεγέθη και αρχές της
ατµόσφαιρας - Οριακό στρώµα. Ατµοσφαιρικοί ρύποι και πηγές. Βασικές αρχές ατµοσφαιρικής
ρύπανσης. Μετεωρολογία της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ατµοσφαιρική Στατική. Βασικές αρχές
ατµοσφαιρικής διασποράς. Ενεργό ύψος εκποµπής ρύπων. Υπολογισµός ατµοσφαιρικής διασποράς
µε χρήση µοντέλων. Θεωρία βαθµωτής µεταφοράς. Μηχανισµοί αποµάκρυνσης ατµοσφαιρικών
ρύπων. Οργανολογία
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Σκοπός του µαθήµατος είναι η
κατανόηση των βασικών αρχών της φυσικής και της δυναµικής της ατµόσφαιρας, των πηγών
ρύπανσης, του κύκλου ζωής των ατµοσφαιρικών ρύπων ξεκινώντας από την εκποµπή τους ή των
σχηµατισµό τους και έως την τελική τους αποµάκρυνση από την ατµόσφαιρα, των µηχανισµών
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης καθώς και των επιπτώσεων στην υγεία και στα οικοσυστήµατα. Μετά
τη διδασκαλία του µαθήµατος αυτού, ο φοιτητής θα µπορεί να εφαρµόζει ολοκληρωµένες
προσεγγίσεις στην κατεύθυνση της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
∆ιδασκαλία: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδοµάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο και
ασκήσεις).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου, υποχρεωτική παράδοση
εβδοµαδιαίων ασκήσεων.
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∆ιδάσκων: Γ.Κωνσταντάς
Προαπαιτούµενα: Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα Ι
Περιεχόµενο: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου, Βελτιστοποίηση διαχείρισης έργων, Μέθοδος
κρίσιµης διαδροµής CPM, Μέθοδος Pert, Έλεγχος έργου και Μέθοδος Πιστοποιηµένης Αξίας (Earned
Value).
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η
βιοµηχανική ανάπτυξη και η οικονοµική πρόοδος επιτυγχάνεται µέσω της υλοποίησης έργων
(projects). Η αναγκαιότητα της οργάνωσης και διοίκησης έργων προέκυψε εξαιτίας της αυξηµένης
ζήτησης για πολύπλοκα κι εξεζητηµένα προϊόντα και υπηρεσίες και της διεύρυνσης της ανθρώπινης
γνώσης µε εκθετικό ρυθµό. Το µάθηµα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών µε το γνωστικό
αντικείµενο της διοίκησης έργων και καλύπτει τα βασικότερα ζητήµατα που αφορούν τις κύριες
λειτουργίες της διαχείρισης ενός έργου. Συγκεκριµένα, στο µάθηµα αναπτύσσονται θέµατα σχετικά µε
τους κύριους γνωστικούς άξονες διαχείρισης και διοίκησης ενός έργου, όπως ο χρονικός
προγραµµατισµός, ο προγραµµατισµός πόρων και ο οικονοµικός προγραµµατισµός και έλεγχος.
Παράλληλα, µελετάται η χρήση σύγχρονων εργαλείων Η/Υ για την οργάνωση και διοίκηση έργων. Οι
κύριες θεµατικές ενότητες του µαθήµατος είναι οι: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου, Κύκλος ζωής
έργου, Μελέτη σκοπιµότητας, ∆ιαδικασίες επιλογής και εκτίµησης έργου, Κύκλος προγραµµατισµού
και ελέγχου, ∆ιαχείριση του αντικειµένου εργασιών, ∆οµική ανάλυση έργου, Μέθοδος κρίσιµης
διαδροµής, Γραµµικά χρονοδιαγράµµατα, Προγραµµατισµός πόρων, Λογιστική έργου, Έλεγχος έργου
και Μέθοδος Πιστοποιηµένης Αξίας (Earned Value), ∆ιαχείριση ποιότητας, κινδύνου και επικοινωνίας
έργου, Οργανωτικές δοµές έργου, Οµάδες έργου, ∆ιοίκηση έργου µε υποστήριξη Η/Υ.
∆ιδασκαλία: Προφορικές διαλέξεις (Ώρες διδασκαλίας: 52, Θεωρία: 26, Ασκήσεις: 26).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση (υποχρεωτική), ενδιάµεση εξέταση ή/και εργασία
(προαιρετική).
393 ∆ιαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων
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∆ιδάσκων: Θα ορισθεί
Προαπαιτούµενα: Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα Ι, ∆ιαχείριση Αποθεµάτων
Περιεχόµενο: Προβλήµατα πολλών επιπέδων και διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων. Είδη,
ιδιαιτερότητες και βελτιστοποίηση λειτουργίας εφοδιαστικών αλυσίδων.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: Το µάθηµα της ∆ιαχείρισης
Εφοδιαστικών Αλυσίδων (Supply Chain Management) πραγµατεύεται τη ροή προϊόντων, διεργασιών,
πληροφοριών και χρηµατικών πόρων µέσα σε ολόκληρη την "αλυσίδα" που ξεκινά από τους
παραγωγούς των πρώτων υλών και καταλήγει στον τελικό καταναλωτή και περιλαµβάνει
προµηθευτές, παραγωγικές µονάδες, αποθήκες, ενδιάµεσα σηµεία διανοµής και τελικά σηµεία
διάθεσης. Οι κύριες δραστηριότητες των εφοδιαστικών αλυσίδων αφορούν προµήθειες, παραγωγή,
διανοµή, αποθήκευση, µεταφορές και εξυπηρέτηση πελατών. Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος
περιγράφονται τα είδη των εφοδιαστικών αλυσίδων και αναλύονται βασικές έννοιες όπως το Bullwhip
effect, συστήµατα Push και Pull, Risk Pooling, Centralized - Decentralized Systems, Network Design
and Optimization. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά προβλήµατα που σχετίζονται µε Αντίστροφες
Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Reverse Supply Chains), CLSC (Closed Loop Supply Chains) καθώς και µε

Ανθρωπιστικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Humanitarian Logistics) και περιγράφονται τα µεθοδολογικά
εργαλεία και οι τρόποι βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους.
∆ιδασκαλία: Προφορικές διαλέξεις (Ώρες διδασκαλίας: 52, Θεωρία: 26, Ασκήσεις: 26).
Αξιολόγηση: Γραπτή τελική εξέταση (υποχρεωτική), ενδιάµεση εξέταση ή/και εργασία
(προαιρετική).
∆ιπλωµατική Εργασία

Εξ. Ω.∆. ∆.Μ.

9-10 30
Περιεχόµενο: Κάθε φοιτητής µπορεί να επιλέξει την περιοχή, στην οποία θέλει να εκπονήσει τη
διπλωµατική του εργασία. O µόνος περιορισµός σ’ αυτή την επιλογή είναι, ότι η διπλωµατική εργασία
πρέπει να αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείµενο ενός (τουλάχιστον) από τα µαθήµατα της
Κατεύθυνσης Σπουδών του, το οποίο έχει ο ίδιος παρακολουθήσει.
Αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες: H διπλωµατική εργασία είναι µία
εκτεταµένη µελέτη, ενταγµένη σε µια από τις επιστηµονικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το
Τµήµα. Βασικός στόχος της είναι να βοηθήσει το φοιτητή να εµβαθύνει σε κάποια εξειδικευµένη
επιστηµονική περιοχή του µηχανικού και να παρουσιάσει µια αυτοτελή επιστηµονική εργασία.
Η ανάληψη της διπλωµατικής εργασίας γίνεται στην αρχή του 9ου εξαµήνου και η εκπόνησή της
γίνεται σε όλο το διάστηµα του 5ου έτους σπουδών.
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10.ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
10.1.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραφεία Διοίκησης
Πάρκο Αγ. Δημητρίου 50131, Κοζάνη
Τηλ. 24610 56200. FAX 24610 56201.
Εναλλακτικά, η παρεχόμενη πληροφορία προσφέρεται στο κοινό μέσα από την
ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο (Internet) στη διεύθυνση www.uowm.gr.

10.2.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών επίσης έχει θεσμοθετήσει την
πρακτική άσκηση, για την οποία έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης, ώστε
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών.
Μετά από προηγούμενη συμφωνία του Τμήματος με τις εταιρείες, όπου
καθορίζονται σαφώς οι όροι της συνεργασίας, καθώς και το περιεχόμενο της
πρακτικής άσκησης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλλουν
αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, από
τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης κ. Γ. Μαρνέλλο και με τη συνεργασία των
μελών του Μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού που έχουν την ευθύνη της
συνεργασίας του Τμήματος με την κάθε μία εταιρεία, επιλέγονται οι φοιτητές που
θα ασκηθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες.
Η πρακτική άσκηση δυνητικά θα μπορεί να αντικαταστήσει τη Εργασία
Μηχανολογικού Σχεδιασμού και θα λαμβάνει τις αντίστοιχες μονάδες ECTS της
σπουδαστικής εργασίας
Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης από το φοιτητή θα είναι τρεις (3) μήνες,
κυρίως κατά τους θερινούς (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο).
Οι φοιτητές που θα έχουν δικαίωμα στην πρακτική άσκηση θα πρέπει να
έχουν τελειώσει το 3ο έτος σπουδών τους. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στους
τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος για συμμετοχή σε πρακτική άσκηση.

10.3.

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στα πλαίσια της ενίσχυσης των φοιτητών που έχουν οικονομικές δυσκολίες να
αντεπεξέλθουν στις σπουδές τους και με βάση τόσο υπουργικές αποφάσεις όσο και
αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Δ.Μ παρέχονται :
α. Δωρεάν σίτιση στους δικαιούχους φοιτητές/τριες, στο φοιτητικό εστιατόριο
του Π.Δ.Μ. το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης (Διεύθυνση:
Κωνσταντινουπόλεως 20 - Κοζάνη, τηλ. 24611 81039)
β. Ενίσχυση ενοικίου σε περίπτωση που δεν παρέχεται από το κράτος.
Οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση και τη χορήγηση του ανωτέρω
επιδόματος (εάν παρέχεται) καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων,
ανακοινώνονται έγκαιρα από τη γραμματεία του τμήματος.
10.4.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη δικαιούνται όλοι
οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, ομογενείς και αλλοδαποί) για διάστημα
ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται σαν ελάχιστη διάρκεια των
προπτυχιακών σπουδών προσαυξημένα κατά δύο χρόνια.
Για το σκοπό αυτό χορηγεί το Πανεπιστήμιο ειδικό βιβλιάριο υγειονομικής
περίθαλψης που μπορεί να χρησιμοποιεί ο φοιτητής στην έδρα του οικείου Α.Ε.Ι.
και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτός αυτής.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο
ασφαλιστικό φορέα, και θέλει την υγειονομική περίθαλψη φοιτητή, θα πρέπει
πρώτα να παραιτηθεί της ασφάλισης από τον άλλο φορέα και να επιλέξει αυτήν του
φοιτητή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, δηλώνοντας ότι "δεν είναι
ασφαλισμένος σε κανέναν άλλο ασφαλιστικό φορέα".
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη παρέχονται στο
βιβλιάριο Υγειονομικής περίθαλψης.
Για την παροχή βιβλιαρίου Υγειονομικής περίθαλψης, οι φοιτητές θα πρέπει να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους.
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Ακαδημαϊκή Ταυτότητα- Φοιτητικό Εισιτήριο

Σε κάθε φοιτητή χορηγείται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Η σχετική διαδικασία
απόκτησης περιγράφεται στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/ . Η
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και
καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, μεταξύ των οποίων και του Φοιτητικού Εισιτηρίου
(Πάσο). Η διάρκεια του Φοιτητικού Εισιτηρίου έχει ισχύ για ν+4 εξάμηνα. Οι
εκπτώσεις που παρέχονται στα Μέσα Μεταφοράς, είναι αυτές που προβλέπονται
από την σχετική νομοθεσία.
Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος με την
ορκωμοσία του φοιτητή ή όταν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει η φοιτητική
ιδιότητα (π.χ. διακοπή σπουδών). Δεν δικαιούνται εκπτώσεις Φοιτητικού
Εισιτηρίου όσοι γράφτηκαν στο Τμήμα με κατάταξη, ως πτυχιούχοι άλλων A.E.I.
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