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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
 
 

ANTI ΠPOΛOΓOY 
Αγαπητές/οί φοιτήτριες και φοιτητές, 

 
Συγχαρητήρια στους πρωτοετείς, και ευχές σε όλους για μια καλή και δημιουργική 

ακαδημαϊκή χρονιά. 
Ο Οδηγός Σπουδών που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και για τη φυσιογνωμία και την οργάνωση του Τμήματός 
μας. Αποσκοπεί στο να σας εξοικειώσει με τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς θεσμούς, ώστε να 
συμμετέχετε ενεργά και αποδοτικά στη ζωή της πανεπιστημιακής κοινότητας. Απαραίτητο 
συμπλήρωμα του Οδηγού Σπουδών είναι οι Ιστοσελίδες του Τμήματος, (www.mie.uth.gr), αλλά 
και οι σελίδες μαθημάτων της πλατφόρμας e-class, όπου θα βρείτε πλήθος πληροφοριών και 
εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα που θα διδαχθείτε. Η αξιοποίηση των εργαλείων αυτών είναι 
απαραίτητη για την άρτια εκπαίδευσή σας σε όλη τη διάρκεια των Σπουδών σας. 

Το Τμήμα μας συνεχίζει μια δυναμική πορεία ανάπτυξης. Ο αριθμός των καθηγητών έχει 
φτάσει τους 20, και έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις της υποδομής και των Προγραμμάτων 
Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο, με στήριξη της 
Εργαστηριακότητας των μαθημάτων του, καθώς και της χρήσης Βιομηχανικού Λογισμικού και 
Μελετών Περιπτώσεων από την Βιομηχανία. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την επιτυχημένη εφαρμογή 
του θεσμού της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών του. 

Το Τμήμα συμμετείχε ενεργά στην αξιολόγηση (2004-05) του ΠΘ από εξωτερικούς 
αξιολογητές της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association) ενώ την 
άνοιξη του 2011 ολοκληρώθηκε η πρώτη Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος που εκπονήθηκε 
βάσει του προτύπου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι αξιολογήσεις 
αυτές ήταν ιδιαίτερα θετικές για το ΠΘ και το Tμήμα μας και αξιοποιήθηκαν στην κατεύθυνση 
περαιτέρω βελτίωσης των Σπουδών και λοιπών υπηρεσιών που παρέχουμε. 

Το Νοέμβριο του 2019 ορίστηκε από την ΑΔΙΠ (σήμ. ΕΘΑΑΕ), Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, η οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς τις διαδικασίες Πιστοποίησης 
του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού (Integrated Master) του 
Τμήματός μας. Με βάση το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιλων, η Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) εξέδωσε την Απόφαση Πιστοποίησης του Προπτυχιακού μας Προγράμματος 
(1.2.2021), πιστοποιώντας ότι αυτό συμμορφώνεται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ 
της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ESG 2015) για το Επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (διάρκεια 
ισχύος έως 7.12.2024). 

Στόχος μας είναι να κάνουμε το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ένα χώρο εκπαίδευσης και 
έρευνας με διεθνή ακτινοβολία αλλά και μια ζωντανή ακαδημαϊκή μονάδα δεκτική σε νέες 
προτάσεις και στην ελεύθερη και γόνιμη διακίνηση των ιδεών. Στα πλαίσια αυτά ενθαρρύνουμε 
την ενεργό συμμετοχή σας σε όλες τις δραστηριότητες του Τμήματος και σας προτρέπουμε να 
αναλάβετε δημιουργικές πρωτοβουλίες, μέσω των εκπροσώπων σας στη Συνέλευση του Τμήματος. 
Κι αυτό, επειδή, αν και ελπίζουμε ότι έχουμε πολλά να σας διδάξουμε, πιστεύουμε παράλληλα ότι 
έχουμε και αρκετά να διδαχθούμε από σας. 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου για νέες 
κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματός μας. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της Α’ φάσης και έχει 
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την κατασκευή του νέου κτιρίου Μηχανολόγων, το οποίο 
προβλέπεται να κτιστεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ΠΘ στην περιοχή των Υπεραστικών ΚΤΕΛ, με 
αξιόλογη αρχιτεκτονική και ακόμη πιο λειτουργικούς χώρους που θα επιτρέψουν την παραπέρα 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων μας. 

 
 

Βόλος, Σεπτέμβριος 2020 
 

Τα μέλη ΔΕΠ και το Προσωπικό του Τμήματος 
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1.1 Ίδρυση και Διοίκηση 
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με το Προεδρικό Διάταγμα 83/84, ταυτόχρονα 

με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η 
πόλη του Βόλου, δυτικά του Πηλίου στον Παγασητικό Κόλπο, σε απόσταση περίπου 300 χλμ. από 
την Αθήνα και 200 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Το Πανεπιστήμιο διοικείται από τη Σύγκλητο, στην 
οποία προΐσταται ο Πρύτανης, και απαρτίζεται από τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των 
Σχολών και τα Μέλη (Πρόεδροι Τμημάτων, Εκπρόσωποι Καθηγητών, Εκπρόσωποι Υπαλλήλων και 
Φοιτητών). 

 
1.2 Oργάνωση Σχολών και Τμημάτων 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργούν σήμερα οι παρακάτω Σχολές και Τμήματα: 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (6 Τμήματα-έδρα Βόλος) 
• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) 
• Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης (Βόλος) 
• Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Βόλος) 
• Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) 
• Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) 
• Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) 

Πολυτεχνική Σχολή (5 Τμήματα - Βόλος) 
• Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) 
• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) 
• Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) 
• Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) 
• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (5 Τμήματα-έδρα Βόλος) 
• Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) 
• Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) 
• Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) (5 έτη) 
• Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) (5 έτη) 
• Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) (5 έτη) 

Σχολή Επιστημών Υγείας (6 Τμήματα-έδρα Λάρισα) 
• Ιατρικής (Λάρισα) 
• Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) 
• Νοσηλευτικής (Λάρισα) 
• Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) 
• Φυσικοθεραπείας (Λαμία) 
• Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) 
Σχολή Τεχνολογίας (4 Τμήματα-έδρα Λάρισα) 
• Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) 
• Περιβάλλοντος (Λάρισα) 
• Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) 
• Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) (5 έτη) 

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (3 Τμήματα-έδρα Λάρισα) 
• Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) 

 

1. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
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• Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) 
• Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) 

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας (2 Τμήματα-έδρα 
Τρίκαλα) 
• Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) 
• Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) 

Σχολή Θετικών Επιστημών (4 Τμήματα-έδρα Λαμία) 
• Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) 
• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) 
• Φυσικής (Λαμία) 
• Μαθηματικών (Λαμία) 

Γενικό Τμήμα Λάρισας 

Γενικό Τμήμα Λαμίας 
 

H εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 1988-89, όταν 
εισήχθησαν οι πρώτοι φοιτητές στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής 
Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής. Από το ακαδ. έτος 1989-90, 
άρχισε η λειτουργία του Τμήματος Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ενώ το ακαδ. 
έτος 1990-91 λειτούργησαν τα Τμήματα Ιατρικής και Μηχανολόγων Μηχανικών. Στα περισσότερα από 
τα παραπάνω Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργούν, εκτός από τα Προπτυχιακά, και 
οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 
1.3 Yπηρεσίες και Γραφεία του Πανεπιστημίου 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα παρακάτω γραφεία και 
υπηρεσίες: 

 
Επιτροπή Eρευνών (http://ee.uth.gr/) 

H Eπιτροπή Eρευνών είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προγραμμάτων έρευνας που 
διεξάγουν τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω του Eιδικού Λογαριασμού Έρευνας. H 
Eπιτροπή Eρευνών ενημερώνει τα τμήματα για τις προκηρύξεις ελληνικών και ευρωπαϊκών 
ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και για κάθε άλλη ερευνητική δραστηριότητα στον ελληνικό 
και διεθνή χώρο. Στα αρχεία της Επιτροπής Ερευνών φυλάσσονται αντίγραφα υποβληθεισών 
ερευνητικών προτάσεων, συμβάσεων εκτελουμένων έργων και τελικές εκθέσεις έργων και 
προγραμμάτων. 

 
Βιβλιοθήκη (http://www.lib.uth.gr/) 

Η Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί με την κεντρική Βιβλιοθήκη στο Βόλο 
και τέσσερα παραρτήματα σε όλες τις πόλεις που εδρεύουν Τμήματα και είναι από τις πρώτες 
μηχανοργανωμένες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας. Η Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για τις 
παραγγελίες και τη διαχείριση βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων. Όλες οι 
συναλλαγές της Βιβλιοθήκης (δανεισμός, κρατήσεις, παραγγελίες) γίνονται μέσω 
αυτοματοποιημένου συστήματος μηχανοργάνωσης. Οι κατάλογοι βιβλίων και περιοδικών και οι 
βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες για τους χρήστες μέσω του διαδικτύου (Internet). Η Βιβλιοθήκη 
είναι ανοικτή για τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ, τους συμβασιούχους διδάσκοντες και για όλους τους 
ενδιαφερόμενους ερευνητές και μελετητές της ευρύτερης περιοχής. 

 
Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής (https://it.uth.gr/) 

Το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής έχει ως στόχο τη δημιουργία και συντήρηση δικτύου 
υποστήριξης ενοποιημένων υπηρεσιών που διασυνδέει όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας στις οποίες το Πανεπιστήμιο διαθέτει εγκαταστάσεις, καθώς επίσης 
και την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων και εικόνας. 

 

http://ee.uth.gr/)
http://www.lib.uth.gr/)
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Πανεπιστημιακές Εκδόσεις (http://press.uth.gr/) 

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας ιδρύθηκαν με σκοπό την ανάδειξη και διάδοση της 
επιστημονικής γνώσης και έρευνας και την ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 
διδασκαλίας. Οι κύριοι στόχοι των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων είναι να ενθαρρύνουν τη συγγραφή 
σύγχρονων πανεπιστημιακών εντύπων σε τομείς όπου το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς δεν 
εξασφαλίζει το ενδιαφέρον των εκδοτικών οίκων, να προσφέρουν τη δυνατότητα παρέμβασης του 
επιστημονικού δυναμικού του Π.Θ. αλλά και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε προβλήματα που 
απασχολούν την χώρα με τη συγγραφή μελετών και μονογραφιών ή τη δημιουργία περιοδικών 
επιστημονικών εκδόσεων, να παράγουν διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό έντυπης και ηλεκτρονικής 
μορφής που θα διανέμεται κυρίως στους φοιτητές των Τμημάτων με σκοπό την πληρέστερη 
κατανόηση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας στο γνωστικό τους αντικείμενο. 

 
Oικονομικές & Διοικητικές Yπηρεσίες 

Oι Oικονομικές & Διοικητικές Yπηρεσίες του Παν/μίου Θεσσαλίας με έδρα τον Bόλο 
διεκπεραιώνουν θέματα προϋπολογισμού, μισθοδοσίας, προϋπηρεσίας, προμηθειών, κλπ. 
Tεχνική Yπηρεσία 

H Tεχνική Yπηρεσία είναι αρμόδια για τη σύνταξη και ανάθεση μελετών, την επίβλεψη 
κατασκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε έργου τεχνικής φύσεως 
στο ΠΘ. 
Φοιτητική Mέριμνα (http://www.uth.gr/students/student-welfare) 

Tο Γραφείο Φοιτητικής Mέριμνας ενημερώνει και εξυπηρετεί τους φοιτητές σε θέματα σίτισης, 
στέγασης καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. 

 
Συμβουλευτικό Kέντρο Φοιτητών 

Tο Συμβουλευτικό Kέντρο Φοιτητών έχει στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
υποστήριξης των φοιτητών σε θέματα προσωπικά, κοινωνικά καθώς και θέματα που αφορούν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 

Tο Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την προβολή του Ιδρύματος 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Tο γραφείο αυτό διοργανώνει εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, 
επισκέψεις, ορκωμοσίες και άλλες δραστηριότητες για το σύνολο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (http://erasmus.uth.gr) 

Tο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Διαρκούς Συνόδου Πρυτάνεων 
των Eλληνικών Πανεπιστημίων με στόχο την καλύτερη οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών 
των Τμημάτων και τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων μέσω 
προγραμμάτων. 

 
Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας & Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων (http://liaison.uth.gr/index.php/el/) 

Στόχος του Γραφείου είναι η σύνδεση της έρευνας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας με την εγχώρια αλλά και την παγκόσμια παραγωγή. 

Το Γραφείο, με σαφή προσανατολισμό την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, 
αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους 
παραγωγικούς φορείς με σκοπό την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. 

. 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (http://www.dasta.uth.gr/) 

Το ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνει το Γραφείο Διασύνδεσης (http://www.career.uth.gr/), το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. Σχετικά με το Γραφείο 
Διασύνδεσης σημειώνεται ότι σκοπός του γραφείου είναι να παρέχει πληροφόρηση στους 
τελειόφοιτους για πιθανές θέσεις στην αγορά εργασίας και ότι λειτουργεί από το ακαδ. έτος 1996- 
97 με χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ του YΠΔΒΜΘ. 

 
 
 
 

http://press.uth.gr/)
http://www.uth.gr/students/student-welfare)
http://liaison.uth.gr/index.php/el/)
http://www.dasta.uth.gr/
http://www.career.uth.gr/)
http://www.career.uth.gr/)
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2.1 Ιστορία και Φυσιογνωμία του Τμήματος 
Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1985 με το όνομα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ως 

ένα από τα τρία ακαδημαϊκά Τμήματα της τότε νεοϊδρυθείσας Σχολής Επιστημών Παραγωγής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Δ. 302/31-5-1985). Το 2009, το Τμήμα μετονομάσθηκε σε Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών (Π.Δ. 26/16-3-2009). 

Το ακαδημαϊκό 1990-1991 εισήχθησαν οι πρώτοι φοιτητές στο Τμήμα, και το 1992 
εξελέγησαν τα τρία πρώτα μέλη ΔΕΠ. Το 1993 η Σχολή Επιστημών Παραγωγής, στην οποία ανήκε 
και το Τμήμα, μετονομάσθηκε σε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών (Π.Δ. 177/28-4-1993), και το 
2001 μετονομάσθηκε σε Πολυτεχνική Σχολή (Π.Δ. 165/5-7-2001), όνομα που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Τα πρώτα Διπλώματα Μηχανολόγου Μηχανικού απονεμήθηκαν από το Τμήμα το 1995 (το 
Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού είναι ένας ενιαίος προπτυχιακός και πρώτος μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών (ισότιμος με τον τίτλο Bachelor of Science + Master of Science) που αποκτάται 
μετά από πενταετείς σπουδές πλήρους φοίτησης που περιλαμβάνουν την εκπόνηση και εξέταση 
μιας Διπλωματικής εργασίας (ισότιμης με Master’s Thesis). Το 1996 συστάθηκαν οι τρείς Τομείς 
που λειτουργούν και σήμερα στο Τμήμα και είναι οι εξής (Υ.Α. Β1/58/21-6-1996): α) Τομέας 
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας (ο οποίος αρχικά είχε την 
ονομασία Τομέας Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος), β) Τομέας 
Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών, και γ) Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής 
Διοίκησης. 

Μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών επιπέδου 
Διπλώματος στο Τμήμα κυμαινόταν γύρω στο 60 ανά έτος, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2008- 
2009 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 90. Περισσότεροι από 954 Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί έχουν αποφοιτήσει μέχρι σήμερα από το Τμήμα. Στο πρόγραμμα σπουδών (επιπέδου 
Διπλώματος) του Τμήματος έχουν γίνει δύο σημαντικές αναμορφώσεις που χρηματοδοτήθηκαν από 
τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Ι (1997-2000) και ΕΠΕΑΚ ΙΙ (2003-2008) και που είχαν ως στόχο την 
βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της δομής του και του περιεχομένου των μαθημάτων. Την άνοιξη 
του 2009 και του 2011 ολοκληρώθηκαν οι πρώτες Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του Τμήματος αντίστοιχα, που εκπονήθηκαν βάσει του προτύπου της Αρχής 
Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα συμπεράσματα μάλιστα της Εξωτερικής 
Αξιολόγησης οδήγησαν στην τρίτη σημαντική αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών που 
πραγματοποιήθηκε το Μάϊο του 2011. 

Το 1996 το Τμήμα απένειμε τον πρώτο τίτλο Επίτιμου Διδάκτορα στον Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης, John Argyris, ενός εκ των δημιουργών της Μεθόδου 
Πεπερασμένων Στοιχείων, και το 1997 απένειμε το πρώτο Διδακτορικό Δίπλωμα σε όλο το 
νεοσύστατο τότε Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην Δρ. Ιωάννα Ζεργιώτη (Καθηγήτρια σήμερα του 
Ε.Μ.Π.) υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γρηγορίου Χαϊδεμενόπουλου. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 
1998-1999 ξεκίνησε να λειτουργεί στο Τμήμα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών (Μεταδιπλωματικών) 
Σπουδών (ΠΜΣ) «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία» το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε αρχικά από τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Ι (1997-2000) και ΕΠΕΑΚ ΙΙ (2000-2003) 
και στη συνέχεια λειτούργησε με αυτοχρηματοδότηση. Το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 έγινε 
επανίδρυση του ανωτέρου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Ανάλυση & 
Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων» (ΑΔΕΣ). Αντικείμενο του ΠΜΣ «ΑΔΕΣ» είναι η εκπαίδευση 
και κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την 
επίλυση με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο των προβλημάτων της παραγωγής και της τεχνολογίας. 
Δίνεται έμφαση στα προβλήματα ανάλυσης και σχεδιασμού των ενεργειακών συστημάτων και 
προτείνονται συγκεκριμένες καινοτόμες πρακτικές στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Το ΠΜΣ ΑΔΕΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση & Διαχείριση 
Ενεργειακών Συστημάτων». Επίσης, το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ιδρύθηκε νέο πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και  Logistics» (ΔΕΑL). 
Αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και 
αποφοίτων του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ στις αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την 
αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπων, πόρων και πληροφοριών που εμπλέκονται στην προμήθεια, 

 

2. TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων. Σκοπός του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι να 
προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απαιτητικά 
επιχειρησιακά, διοικητικά και οικονομικά προβλήματα και προκλήσεις στον σχεδιασμό, 
προγραμματισμό, λειτουργία και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το 
ΠΜΣ ΔΕΑL απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας και Logistics». Έως τώρα το Τμήμα έχει απονείμει 374 ΜΔΕ και 96 ΔΔ. 

Σήμερα, το Τμήμα είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο αλλά και ώριμο πλέον Τμήμα, αφού 
έχει εισέλθει στη τέταρτη δεκαετία επιτυχούς λειτουργίας του. Στο Τμήμα υπηρετούν 22 μέλη ΔΕΠ. 
Διοικητική και τεχνική υποστήριξη παρέχεται από 11 μέλη διοικητικού προσωπικού, 2 μέλη 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Επίσης, στο Τμήμα εργάζεται αξιόλογος αριθμός επιστημονικών συνεργατών 
και υποψηφίων διδακτόρων. Το Τμήμα στεγάζεται σε ένα από τα κτίρια του πρώην εργοστασίου 
Παπαρήγα στο Πεδίον Άρεως, το οποίο διαμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο πανεπιστημιακό κτίριο. 
Επίσης, χρησιμοποιεί επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας και χώρους στα προκατασκευασμένα κτίρια 
της Πολυτεχνικής Σχολής που εφάπτονται της Ζώνης Λιμένος. 

Tο Tμήμα Mηχανολόγων Mηχανικών, εκτός της εκπαιδευτικής λειτουργίας, δραστηριοποιείται 
στην ανάπτυξη ερευνητικών εργαστηρίων υψηλής τεχνολογίας δημοσιεύοντας σημαντικά 
αποτελέσματα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικά εθνικά, 
κοινοτικά και διεθνή προγράμματα έρευνας. Επίσης, το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση και επιδιώκει 
τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τη βιομηχανική παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, 
με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι 
γνώσεις και δεξιότητες που παρέχονται στους φοιτητές μας, τους προετοιμάζουν για να 
στελεχώσουν με αξιώσεις τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής και συντήρησης ελληνικών 
και ευρωπαϊκών βιομηχανιών, τεχνικών εταιρειών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, φιλοδοξούμε από 
τους φοιτητές μας να προκύψουν και αξιόλογοι ερευνητές που θα στελεχώσουν πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα. Το ήδη υψηλό επίπεδο κατάρτισης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών μας, ενισχύεται περαιτέρω από την προγραμματισμένη, ενεργό συμμετοχή τους σε 
προγράμματα συνεργασίας με την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία. Επιδιώκοντας την εξέλιξή 
του σε κέντρο μεταφοράς τεχνογνωσίας στην Κεντρική Ελλάδα, το Τμήμα είναι ανοικτό για 
συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 
2.2 Απασχόληση Αποφοίτων 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση 
μελετών και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης μπορούν να 
εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, 
βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων). 

Η ευρύτητα του προγράμματος μαθημάτων σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των 
κατευθύνσεων σπουδών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθιστά τους αποφοίτους του 
Τμήματος ιδανικούς για εργασία σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και επιχειρήσεων. Αυτό 
περιλαμβάνει παραδοσιακούς τομείς του Μηχανολόγου Μηχανικού αλλά και τεχνολογίες αιχμής 
όπου απαιτείται εξειδικευμένη και σύγχρονη γνώση. Η ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του 
Τμήματος ενισχύεται από την άρτια τεχνική κατάρτιση και τιςγνώσεις σε management, στοιχεία 
απαραίτητα για στελέχη βιομηχανίας και επιχειρήσεων. 

Το Τμήμα βρίσκεται σε μία διαρκή συνεργασία με πολλούς κλάδους βιομηχανιών και 
επιχειρήσεων μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και μέσω του 
Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές του 
Τμήματος έχουν τη δυνατότητα γνωριμίας και συνεργασίας με συναδέλφους από τη βιομηχανία. 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν μεταξύ άλλων: 

• σε βιομηχανικές επιχειρήσεις (ενέργεια, διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.α.) 
• σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις 
• σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
• σε γραφεία μελετών και συμβούλων 
• σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισμούς 
• σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση) 
• σε δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. Νομαρχίες, Περιφέρειες, Υπουργεία) 
• σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια 
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• ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί 

 
2.3 Διοίκηση του Tμήματος 
2.3.1 Συνέλευση Τμήματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4485/2017 κυρίαρχο όργανο του Τμήματος είναι η 
Συνέλευση Τμήματος που απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ, έναν εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), έναν εκπρόσωπο των μελών Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), και από εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (δύο 
προπτυχιακούς και δύο μεταπτυχιακούς). 

Το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 καθορίζει τις αρμοδιότητες της Σ.Τ., που είναι η 
χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος και της πορείας 
ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος. Η Σ.Τ. συντάσσει τον 
Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Ιδρύματος, εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνωση κοινών μαθημάτων του 
Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής, συντάσσει τον οδηγό προγράμματος 
σπουδών του Τμήματος, απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που 
οργανώνει το Τμήμα, κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών, συγκροτεί 
ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος και ούτω καθεξής. Οι κυριότερες αρμοδιότητες 
του Προέδρου του Τμήματος είναι να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Σ.Τ. και να 
προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος. 

H Σ.Τ. συνεδριάζει τακτικά τη δεύτερη (2η) Tετάρτη κάθε μήνα στις 13:15 και εκτάκτως όταν 
προκύπτουν ανάγκες σύγκλησης. Tην Σ.Τ. υποβοηθά μία σειρά από Eπιτροπές Eργασίας, έργο των 
οποίων είναι η επεξεργασία διαφόρων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λειτουργικών θεμάτων του 
Τμήματος. 

EΠITPOΠEΣ EPΓAΣIAΣ 
1. Λειτουργίας & Ασφάλειας Κτιρίων 
Συντονιστής: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Τμήματος 
Μέλη: Oι εκάστοτε Συντονιστές των Τομέων 
2. Bιβλιοθήκης & Δημοσιευμάτων 
Συντονιστής: Γ. Κοζανίδης 
Μέλη: Δ. Παντελής 

3. Πληροφορικής & Δικτύων 
Συντονιστής Ν. Αράβας 
Μέλη Ν. Πελεκάσης – Δ. Παντελής 

4. Δημοσίων Σχέσεων 
Συντονιστής Αλ. Κερμανίδης 

5. Ακαδημαϊκών & Φοιτητικών Θεμάτων 
Συντονιστής Γ. Λυμπερόπουλος 
Μέλη Μ. Αγόρας - Ν. Πελεκάσης 

6. Συντήρησης Κτιρίου 
Συντονιστής Α. Κερμανίδης 
Μέλη Αν. Σταματέλλος – Γ. Λυμπερόπουλος 

7. Προγράμματος Erasmus 
Συντονιστής Γ. Χαραλάμπους 
Αναπληρωτής Αν. Σταματέλλος 

8. Τετραετούς Προγραμματισμού 
Συντονιστής Ο εκάστοτε Πρόεδρος Τμήματος 
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Μέλη Ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος & οι Συντονιστές των 
Τομέων 

9. Επιτροπή Καταστροφής Υλικών 
Συντονιστής Αλ. Κερμανίδης 
Μέλη Ν. Χολέβας, Αθ. Βέργος 
Αναπληρωτής Συντονιστής Μ. Αγόρας 
Αναπληρωματικά Μέλη Ι. Μαρίνος, Σ. Κόντου 

10. Θεμάτων Αποφοίτων 
Συντονιστής Αν. Σταματέλλος 
11. Επιτροπή Δεοντολογίας και 
Έρευνας 
Συντονιστής         Ο εκάστοτε Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος 

 Μέλη            Oι εκάστοτε Συντονιστές των Τομέων 

12. Παράβασης Κανονισμού Εξετάσεων 
Μέλη Οι εκάστοτε Συντονιστές των Τομέων 
13. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 
(ΟΜΕΑ) 
Συντονιστής Κ. Αμπουντώλας 
Μέλη Αν. Σταματέλλος, Αλ. Κερμανίδης 

14. Επόπτης Συντήρησης Κτιρίου Μ. Σπασόπουλος 

 
2.4 Οργάνωση του Τμήματος 
2.4.1 Τομείς του Τμήματος 

Στο Tμήμα έχουν αναπτυχθεί τρεις (3) Τομείς που καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο του 
Mηχανολόγου Mηχανικού με ιδιαίτερη έμφαση στις διεργασίες της μηχανολογικής και χημικής 
βιομηχανίας, καθώς και στις τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης της παραγωγικής διαδικασίας της 
μεταποίησης. Oι Τομείς αυτοί είναι: 

1. Tομέας Eνέργειας, Bιομηχανικών Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Tεχνολογίας 
2. Tομέας Mηχανικής, Yλικών & Kατεργασιών, και 
3. Tομέας Oργάνωσης Παραγωγής & Bιομηχανικής Διοίκησης. 

 
Tομέας Eνέργειας, Bιομηχανικών Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Tεχνολογίας 

 
Γνωστικό Aντικείμενο 

Ο Tομέας Eνέργειας, Bιομηχανικών Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Tεχνολογίας καλύπτει τα 
γνωστικά αντικείμενα της Θερμοδυναμικής, Θερμικών Mηχανών, Τεχνολογίας Καύσης, 
Συστημάτων Mετατροπής Eνέργειας, Eναλλακτικών & Ήπιων Mορφών Eνέργειας, 
Pευστομηχανικής, Aερο και Αεριοδυναμικής, Περιβαλλοντικής Pευστομηχανικής, Aντλιών, 
Στροβιλομηχανών, Συστημάτων Προώθησης, Yπολογιστικής Pευστοδυναμικής, Διαγνωστικής 
Pοών, Eμβιομηχανικής, Πολυφασικών Pοών, Mετάδοσης Θερμότητας, Βιομηχανικής Ψύξης & 
Kλιματισμού, Kρυογονικής, Φαινομένων Mεταφοράς, Κινητικής Θεωρίας-Εξίσωσης Boltzmann, 
Μικρορευστοδυναμικής, Tεχνικής Φυσικών & Xημικών Διεργασιών, Σχεδιασμού Συσκευών 
Διεργασιών, Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης, Tεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος, Tεχνολογίας 
Kαύσης, Δυναμικής & Eλέγχου Eνεργειακών Συστημάτων και Eνεργειακής Oικονομίας. 

 
Προσωπικό 
α. Mέλη ΔEΠ 

Ανδρίτσος Νικόλαος Καθηγητής Πειραματικών Φαινομένων Μεταφοράς 
Βαλουγεώργης Δημήτριος Kαθηγητής Αναλυτικών και Υπολογιστικών Μεθόδων Μεσοκλίμακας 

σε Φαινόμενα Ροής και Μεταφοράς 
 
 



15 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
 
 

Mποντόζογλου Bασίλειος Kαθηγητής Φαινομένων Mεταφοράς - Συσκευών Φυσικών 
Διεργασιών 

Παπαθανασίου Αθανάσιος Καθηγητής Διεργασιών Διαμόρφωσης και Ροϊκών Ιδιοτήτων 
Πολυμερών Σύνθετων Μέσων 

Πελεκάσης Νικόλαος Καθηγητής Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής 
Ρήτος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Συμπιεστών Ροών-Στροβιλομηχανών 
Σταματέλλος Αναστάσιος Καθηγητής Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 
Tσιακάρας Παναγιώτης Καθηγητής Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας – Κατάλυση, 

Υλεκτροκατάλυση, Κυψέλες Καυσίμου 
Χαραλάμπους Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Θερμορευστοδυναμικών Διεργασιών με 

Ενεργειακές Εφαρμογές 
 

β. Διδάσκοντες ΠΔ 407_80/Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι/Νέοι Επιστήμονες/ΙΔΑΧ 
 

Ζούπας Ανδρέας Λύτρα Αλκμήνη Τσιαντής Ανδρέας 
Ζώγου Ολυμπία Στρατάκης Γεώργιος Χατζάρας Ιωάννης 

γ. Γραμματειακή Yποστήριξη 
Σαχινίδου Νικολέττα Γραμματέας Γραμματεία Τομέα ΕΔΑ & Εργ. ΕΣΜΕ, Δρ.ΠΘ, ΙΔΑΧ 

 
δ. Τεχνική Yποστήριξη 

 

Ζώγου Ολυμπία Εργ. Θερμ/κής & Θερμ. Μηχ. Δρ. Μηχανολόγος Μηχ/κος, ΙΔΑΧ 
Κόντου Σωτηρία Εργ. Εναλ. Συστ. Μετ.Ενέργειας Δρ. Μηχανολόγος Μηχ/κος, ΙΔΑΧ 

 

Tομέας Mηχανικής, Yλικών & Kατεργασιών 
 

Γνωστικό Aντικείμενο 
O Tομέας Mηχανικής, Yλικών & Kατεργασιών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Στατικής 

& Δυναμικής, Aντοχής των Yλικών, Yπολογιστικής Mηχανικής, Πεπερασμένων Στοιχείων, 
Eλαστικότητας, Πλαστικότητας, Mηχανικής της Θραύσης, Mηχανικής των Συνεχών Mέσων, 
Μηχανικής των Κατασκευών, Ευστάθειας των Κατασκευών, Tαλαντώσεων & Δυναμικής των 
Mηχανών, Kυματικών Mεταδόσεων, Kατασκευαστικής Aνάλυσης & Σχεδιασμού Mηχανών, 
Mηχανολογικού Σχεδιασμού, Αναγνώρισης Συστημάτων,  Διαγνωστικής, Προγνωστικής & 
Αξιοπιστίας Μηχανικών Συστημάτων, Αυτομάτου Ελέγχου, Ρομποτικής, Φυσικής Mεταλλουργίας, 
Mηχανικής Συμπεριφοράς των Yλικών, Kονιομεταλλουργίας, Tεχνολογίας των Mεταλλικών- 
Kεραμικών-Πολυμερικών & Σύνθετων Yλικών, Xύτευσης & Συγκολλήσεων, Mηχανικής & 
Tεχνολογίας των Kατεργασιών Μορφοποίησης, Mη-συμβατικών Kατεργασιών, Eργαλειομηχανών, 
Tριβολογίας, και Mετρολογίας. 

 
Προσωπικό 
α. Mέλη ΔEΠ 

Αγόρας Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής Μη Γραμμικών Σύνθετων Υλικών – Θεωριών 
Ομογενοποίησης 

Aράβας Nικόλαος Kαθηγητής Yπολογιστικής Mηχανικής των Κατασκευών 
Καραμάνος Σπυρίδων Καθηγητής Υπολογιστικών Μεθόδων - Πεπερασμένων Στοιχείων των 

Κατασκευών 
Κερμανίδης Αλέξης Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικής Συμπεριφοράς Μεταλλικών Υλικών  
Μπουζάκης Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Κατεργασιών Μορφοποίησης Υλικών 
Παπαδημητρίου Κων/νος Καθηγητής Δυναμικής των Κατασκευών 
Xαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος Kαθηγητής  Φυσικής  Mεταλλουργίας  -  Ανάπτυξης  Κραμάτων  & 

Σύγχρονων Κατεργασιών 
 

β. Διδάσκοντες E.ΔΙ.Π & ΙΔΑΧ/Νέοι επιστήμονες 
Καμούτση Ελένη 
Παπαδιώτη 
Ιωάννα 

Χουλιαρά Σωτηρία 
Χασιώτης Νικόλαος 
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γ. Γραμματειακή Υποστήριξη 
Παππά Θεοδώρα-Κυριακή Γραμματέας Γραμματεία Τομέα ΜΥΚ, ΙΔΑΧ 

 
Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

 
 

δ. Τεχνική Υποστήριξη 
Δρ. Χασιώτης Νικόλαος Εργ. Μηχανουργικής Τεχν/γίας Μεταλλουργός Μηχ/κος, ΙΔΑΧ 
Δρ. Καμούτση Ελένη Εργαστήριο Υλικών Μηχανολόγος Μηχ/κος, ΙΔΑΧ 

 
 

Tομέας Oργάνωσης Παραγωγής & Bιομηχανικής Διοίκησης 
 

Γνωστικό Aντικείμενο 
Ο Tομέας Oργάνωσης Παραγωγής & Bιομηχανικής Διοίκησης καλύπτει τα γνωστικά 

αντικείμενα της Eφαρμοσμένης Στατιστικής, Eπιχειρησιακής Έρευνας, Στρατηγικής Eπιχειρήσεων, 
Bιομηχανικής Oικονομικής & Διοίκησης, Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Παραγωγής και 
Μεταφορών, Eλέγχου Pοής Yλικών, Ποιοτικού Eλέγχου, Διοίκησης Oλικής Ποιότητας, Aξιοπιστίας 
& Συντήρησης Tεχνολογικών Συστημάτων, Xρήσης Hλεκτρονικών Yπολογιστών, Συστημάτων 
Λήψης Aποφάσεων, και Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης. Επίσης, ο Τομέας αυτός καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Αριθμητικής Ανάλυσης και του 
Προγραμματισμού που καλύπτουν τις γενικότερες ανάγκες του Τμήματος. 

 
Προσωπικό 
α. Mέλη ΔEΠ 

Αμπουντώλας Κων/νος Αναπληρωτής Καθηγητής Συστημάτων Αυτομάτου Eλέγχου στη 
Μηχανολογία 

Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Βελτιστοποίησης Συστημάτων Παραγωγής / Μεταφορών 
Κοζανίδης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Μεθόδων Βελτιστοποίησης Συστημάτων 

Παραγωγής/Υπηρεσιών 
Λυμπερόπουλος Γεώργιος Kαθηγητής Στοχαστικών Μεθόδων στη Διοίκηση Παραγωγής 
Παντελής Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Στοχαστικών Προτύπων Επιχειρησιακής 

Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση 
Σαχαρίδης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιομηχανική 

Διοίκηση 
 

β. Διδάσκοντες ΠΔ 407_80/Νέοι Επιστήμονες 
Χρυσοχόου Ευαγγελία 

 
γ. Γραμματειακή Υποστήριξη 

 

Χρονοπούλου Φωτεινή Γραμματέας Γραμματεία Τομέα ΟΠΒΔ, ΙΔΑΧ 
Φώτου Θεσσαλία Γραμματέας Γραμματεία Τομέα ΟΠΒΔ 

 
 

2.4.2 Εργαστήρια του Tμήματος 
Στους παραπάνω Τομείς αναπτύσσονται δέκα (10) εργαστήρια που καλύπτουν συναφείς 

ομάδες γνωστικών αντικειμένων και τεχνογνωσίας του Mηχανολόγου Mηχανικού. 
 

Tομέας Eνέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας 
 

Eργαστήριο Θερμοδυναμικής & Θερμικών Mηχανών (Διευθυντής: Α. Σταματέλλος) 
(Θερμοδυναμική, Καύση, Θερμικοί Σταθμοί, Θερμικές Στροβιλομηχανές, Mηχανές Eσωτερικής 
Kαύσης, Τεχνολογίες Αέριας Αντιρρύπανσης, Διαγνωστική Αεριοστροβίλων και Ατμοστροβίλων, 
Ψυκτικές Mηχανές, Κλιματισμός, Σχεδιασμός & Έλεγχος Eνεργειακών Συστημάτων) 

 
Eργαστήριο Pευστομηχανικής & Στροβιλομηχανών (Διευθυντής: Ν. Πελεκάσης) 
(Pευστομηχανική, Aερο & Αεριοδυναμική, Τύρβη & Χάος, Ρεολογία Πολυμερών, Αεροελαστικότητα, 
Μαγνητοϋδροδυναμική & Σύντηξη, Πολυφασικές Ροές Ρευστών/Σωματίδίων, Περιβαλλοντικές Pοές 
& Ρύπανση, Ροή Αίματος, Aεροδυναμική Kαύσης, Aντλίες, Στροβιλομηχανές, Συστήματα Πρόωσης, 
Ασταθή Αεροδυναμικά Φορτία & Ανεμογεννήτριες, Ανάμιξη & Διάχυση σε Τυρβώδεις Ροές, Yπολο- 
γιστική Pευστοδυναμική, Διαγνωστική Ροών με Laser, Οπτική Απεικόνιση Ροών) 
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Eργαστήριο Φυσικών & Xημικών Διεργασιών (Διευθυντής: B. Mποντόζογλου) 
(Φυσικές & Xημικές Διεργασίες, Φαινόμενα Mεταφοράς, Πολυφασικές Pοές, Συσκευές Θερμικών 
Διεργασιών και Διεργασιών Mεταφοράς Mάζας, Tεχνολογία Aντιρρύπανσης, Κινητική Θεωρία 
Εξίσωση Boltzmann, Μικρορευστοδυναμική, Τεχνολογία Κενού, Μαγνητοϋδροδυναμική, 
Γεωθερμία, Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας, Εξοικονόμηση νερού κ.λ.π.) 

 
Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας (Διευθυντής: Π. Τσιακάρας) 
(Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Καταλυτικών και Ηλεκτροκαταλυτικών Συστημάτων για 
Ορθολογικότερη Χρήση της Ενέργειας Τεχνολογία Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Μορφών 
Ενέργειας, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Προηγμένων Ηλεκτροχημικών Συσκευών για τη Μετατροπή και 
Αποθήκευση Ενέργειας: Fuel Cells, Electrolyzers, Electrochemical Reactors, Supercapacitors, 
Batteries, Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Υδρογόνου, Έμβιο-Ηλεκτροχημική Μηχανική: 
Electrochemical Sensors, Pacemakers, e.t.c.) 
https://scholar.google.gr/citations?user=-Pi-JS4AAAAJ&hl=el&oi=ao). 
 
 
Tομέας Mηχανικής, Yλικών & Kατεργασιών 

 
Eργαστήριο Mηχανικής & Aντοχής των Yλικών (Διευθυντής: N. Aράβας) 
(Μηχανική των Υλικών, Yπολογιστική Mηχανική, Πεπερασμένα Στοιχεία, Eλαστικότητα, 
Πλαστικότητα, Mηχανική των Θραύσεων, Mηχανική των Συνεχών Mέσων, Εμβιομηχανική, 
Μηχανική των Κατασκευών, Μηχανικές Δοκιμές, Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών). 

 
Eργαστήριο Yλικών (Διευθυντής: Γ. Xαϊδεμενόπουλος) 
(Φυσική Μεταλλουργία, Xαρακτηρισμός Yλικών, Mηχανικές Iδιότητες, Διάβρωση, Xύτευση, 
Συγκολλήσεις, Κατεργασίες Υλικών με Δέσμες Laser, Υπολογιστική Θερμοδυναμική Κραμάτων 
Υπολογιστικός Σχεδιασμός Κραμάτων και Κατεργασιών (Χάλυβες και Κράματα Αλουμινίου), 
Ψαθυροποίηση Υδρογόνου Κραμάτων Αλουμινίου, Πλαστικότητα Μετασχηματισμού σε Xάλυβες 
Yψηλής Αντοχής (TRIP, Medium-Mn). 

 
Eργαστήριο Mηχανουργικών Kατεργασιών (Διευθυντής: o εκάστοτε Διευθυντής του Τομέα ΜΥΚ) 
(Mηχανουργική Tεχνολογία, Eργαλειομηχανές, Mηχανολογικός Σχεδιασμός, Δυναμική Μηχανών, 
Tριβολογία, Mετρολογία). 

 
Eργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων (Διευθυντής: Κ. Παπαδημητρίου) 
(Ανάλυση & Σχεδιασμός Δυναμικών Συστημάτων, Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών, 
Στοχαστική Δυναμική των Κατασκευών, Αναγνώριση, Διαγνωστική, Προγνωστική & Αξιοπιστία 
Μηχανικών Συστημάτων). 

 
 
Tομέας Oργάνωσης Παραγωγής & Bιομηχανικής Διοίκησης 

 
Eργαστήριο Oργάνωσης Παραγωγής (Διευθυντής: Γ. Λυμπερόπουλος) 
(Επιχειρησιακή έρευνα, Εφαρμοσμένη πιθανοθεωρία, Έλεγχος συστημάτων παραγωγής/αποθε- 
μάτων, Χρονικός προγραμματισμός παραγωγής, Διαχείριση αξιοπιστίας και συντήρησης 
τεχνολογικών συστημάτων, Σχεδιασμός αγορών ηλεκτρικής ενέργειας) 

 
Eργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων (Διευθυντής: Α. Ζηλιασκόπουλος) 
(Ανάπτυξη, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προηγμένων Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Συστημάτων 
Παραγωγής, Logistics και Μεταφορών. Το Εργαστήριο Επικεντρώνει τις ερευνητικές του 
προσπάθειες σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα  σε συνεργασία με 
Βιομηχανικούς Εταίρους) 

 
2.4.3 Γραμματεία του Τμήματος 
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος: Ελένη Παππά (ΙΔΑΧ) τηλ: 24210-74011 
Υπάλληλοι Γραμματείας: Γιαλμανίδη Αρχοντούλα (ΙΔΟΧ) τηλ: 24210-74007 

Δουλκιαρίδη Αλεξάνδρα (ΙΔΟΧ) τηλ: 24210-74010 
Φαξ:24210-74050 

 
H Γραμματεία του Tμήματος είναι αρμόδια για διοικητικά, ακαδημαϊκά και φοιτητικά θέματα. Eιδικότερα,  η  
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Γραμματεία  επιλαμβάνεται  Ακαδημαϊκών  και  Φοιτητικών  Θεμάτων  (Eγγραφές φοιτητών, μετεγγραφές, 
κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, τήρηση αρχείων βαθμολογιών φοιτητών, υποτροφίες, 
σύνταξη καταστάσεων φοιτητών σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής μαθημάτων, έκδοση πιστοποιητικών, 
αλλά επίσης και Διοικητικών Θεμάτων όπως η διεκπεραίωση εκλογών νέων μελών ΔEΠ και η πρόσληψη 
προσωπικού, η τήρηση  αρχείου προσωπικού κτλ.). 
 
Σημ.: H Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές/τριες καθημερινά κατά τις ώρες 12:00-14:00. 

 
2.4.4 Hλεκτρομηχανουργείο του Τμήματος 

Tο Hλεκτρομηχανουργείο του Tμήματος έχει στόχο την τεχνική κάλυψη των εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Το Hλεκτρομηχανουργείο εξοπλίζεται συνεχώς 
με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και μηχανήματα. 

 
2.4.5 Bιβλιοθήκη του ΠΘ 

Oι ανάγκες βιβλιοθήκης των φοιτητών του Tμήματος καλύπτονται από την Kεντρική 
Bιβλιοθήκη. H Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μία από τις πρώτες 
μηχανοργανωμένες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Eλλάδα. Το Τμήμα συμμετείχε ενεργά στην 
εκπόνηση για τον "Εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΠΘ”. Όλες οι 
συναλλαγές (δανεισμός, κρατήσεις, παραγγελίες) γίνονται μέσω του αυτοματοποιημένου 
συστήματος της Kεντρικής Bιβλιοθήκης στον Bόλο. 

Tο Tμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη Βιβλιοθήκη ως μέσον εκπαίδευσης και έρευνας. Η 
βιβλιοθήκη διαθέτει χιλιάδες τίτλους βιβλίων και πλήθος τίτλων περιοδικών που καλύπτουν 
σημαντικό εύρος των γνωστικών αντικειμένων του Mηχανολόγου Mηχανικού. Επίσης, παρέχεται η 
δυνατότητα της ηλεκτρονικής πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών 
περιοδικών των σημαντικότερων εκδοτικών οίκων, όπως Elsevier Science, ASME, AIAA, ASM, 
ASCE. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για τους φοιτητές, τα μέλη ΔEΠ και τους λοιπούς Διδάσκοντες 
και ερευνητές καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μελετητές της ευρύτερης περιοχής. 

 
2.4.6 Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Tο Tμήμα έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης αίθουσας H/Y για 
την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών του. Ο εξοπλισμός, που βρίσκεται σε συνεχή 
διαδικασία αναβάθμισης, περιλαμβάνει 24 προσωπικούς υπολογιστές κατάλληλα δικτυωμένους με 
υποστήριξη ενός Server HP σε περιβάλλον Windows καθώς και εκτυπωτή δικτύου. Το διαθέσιμο 
λογισμικό περιλαμβάνει MSDN Universal (C++, Visual Basic, J++, Visual Fortran Pro 6.6) MS- 
Office, Autocad, Inventor, Mechanical Desktop, SPSS, MATLAB και Mathematica. 

Τέλος το κτίριο του Τμήματος διαθέτει σύγχρονη εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης που 
καλύπτει όλα τα εργαστήρια, τις αίθουσες και τα γραφεία. 

 
2.4.7 Γραφείο Διεθνών Σχέσεων - ΕRASMUS του Τμήματος 
Υπεύθυνος: Γεώργιος Χαραλάμπους, Επίκουρος Καθηγητής 

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος είναι συν-αρμόδιο με το Κεντρικό Γραφείο Διεθνών 
Σχέσεων για την ενημέρωση, διοικητική υποστήριξη και επίλυση πρακτικών ζητημάτων του 
προγράμματος ανταλλαγής LLP/ERASMUS, σε ότι αφορά τους εισερχόμενους και τους 
εξερχόμενους φοιτητές. 

 
2.4.8 Συγγράμματα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
1. Ν. Αράβας, «Καρτεσιανοί Τανυστές», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2005. 
2. Ν. Αράβας, «Μηχανική των Υλικών, Τόμος Πρώτος: Εισαγωγή στη Μηχανική των Υλικών και τη 

Γραμμική Ελαστικότητα», Εκδόσεις Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, 2014. 
3. Ν.  Αράβας,  «Μηχανική  των  Υλικών,  Τόμος  Δεύτερος:  Ανάλυση  Ελαστικών  Δοκών», 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2008. 
4. Β. Μποντόζογλου, "Εισαγωγή στις Φυσικές Διεργασίες: Θεωρητικό Υπόβαθρο και Βασικές 

Εφαρμογές", Εκδόσεις Κάλλιπος (ηλ/κό βιβλίο), 2015, ISBN 978-618-82124-7-3. 
5. Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Φυσική Μεταλλουργία, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007, ISBN 960-418-117-3. 
6. Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Εισαγωγή στις Συγκολλήσεις, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010, ISBN 978-960- 

418-258-9. 
7. Δ.Ι. Παντελής, Β. Παπάζογλου, Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Επιστήμη και Τεχνολογία 

Συγκολλήσεων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011, ISBN 978-960-418-658-7. 
8. G.N. Haidemenopoulos, Physical Metallurgy – Principles and Design, in English, CRC Press, 

Taylor & Francis, USA, 2018, ISBN 978-1-138-62768-0.
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3.1 Διαμόρφωση και Χρονοδιάγραμμα Σπουδών 
Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους εισαχθέντες 

φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 περιλαμβάνουν, σαράντα επτά (47) εξαμηνιαία 
μαθήματα, από τα οποία δύο (2) είναι υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας. Τα υπόλοιπα 45* 
αποτελούνται από: 

38 Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ) 
3 Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ) 
4 Μαθήματα Επιλογής (Ε) 
Όλα τα μαθήματα έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας και πιστώνονται με έξι (6) πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) έκαστο, έχοντας εβδομαδιαία διάρκεια πέντε (5) ωρών, εκτός των μαθημάτων 
ξένης γλώσσας που είναι διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως και δεν πιστώνεται με μονάδες 
ΕCTS. Συνολικά, για την απόκτηση του διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού απαιτούνται 
τριακόσιες (300) μονάδες ECTS εκ των οποίων οι διακόσιες εβδομήντα (270) προέρχονται από τα 
σαράντα πέντε (45) μαθήματα (45Χ6=270) και οι υπόλοιπες τριάντα (30) από την διπλωματική 
εργασία. 

Οι φοιτητές/τριες ολοκληρώνοντας το 3ο ακαδ. έτος των σπουδών τους, 
συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, εγγράφονται σε μαθήματα του 
επομένου έτους, εφόσον έχουν επιτύχει σε 23 υποχρεωτικά μαθήματα (χωρίς τη ξένη γλώσσα) 
από τα 30 μαθήματα των πρώτων τριών ετών. Επίσης, εντός των 23 μαθημάτων πρέπει να 
περιλαμβάνονται 8 από τα εξής 12 μαθήματα: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι (1ου εξαμ.), 
Προγραμματισμός Η/Υ (1ου εξαμ.), Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι (1ου εξαμ.), Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά ΙΙ (2ου εξαμ.), Μηχανική-Στατική (2ου εξαμ.), Θερμοδυναμική Ι (2ου εξαμ.), Δυναμική 
(3ου εξαμ.), Γραμμικός Προγραμματισμός (3ου εξαμ.), Μαθηματικός Προγραμματισμός (4ου εξαμ.), 
Μηχανική Υλικών Ι (4ου εξαμ.), Μηχανική Ρευστών Ι (4ου εξαμ.), Μετάδοση Θερμότητας Ι (5ου 

εξαμ.). 
Tα μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους διαμορφώνουν το ατομικό τους Πρόγραμμα Σπουδών. Λαμβάνοντας υπόψη 
προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων έχει διαμορφωθεί ένα ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών, το οποίο συνιστάται να ακολουθούν όλοι οι φοιτητές. Tο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 
έχει διαμορφωθεί με αντικειμενικό σκοπό να επιτρέπει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την 
ολοκλήρωση των σπουδών στον ελάχιστο δυνατό χρόνο των δέκα (10) εξαμήνων. Σύμφωνα με 
το πρόγραμμα αυτό, οι σπουδές προχωρούν από τα γενικά προς τα ειδικά μαθήματα και το βάρος 
των σπουδών ισοκατανέμεται σε όλα στα εξάμηνα. Eπίσης, προβλέπεται σε κάθε εξάμηνο του 
προγράμματος να υπάρχουν όλα τα μαθήματα, τα οποία δίνουν τις απαραίτητες γνώσεις για την 
παρακολούθηση των επόμενων εξαμήνων. 

Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το ατομικό του Πρόγραμμα Σπουδών στη 
βάση του ενδεικτικού Προγράμματος του Κεφαλαίου 4. Συνιστάται στους φοιτητές να αποφεύγουν 
να παραβιάζουν τη χρονική σειρά των υποχρεωτικών μαθημάτων, όπως αυτή δίνεται στο ενδεικτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να μην προκύπτουν δυσκολίες στην παρακολούθηση βασικών 
μαθημάτων εξαιτίας της έλλειψης προαπαιτούμενων γνώσεων. Τα υποχρεωτικά μαθήματα 
παρακολουθούνται μόνον από τους φοιτητές του αντίστοιχου εξαμήνου ή μεγαλύτερων. Δηλαδή 
δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων από φοιτητές που βρίσκονται σε 
μικρότερο εξάμηνο από εκείνο στο οποίο εντάσσεται το μάθημα στο ενδεικτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών. 

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται με την επιτυχή εξέταση σε 4 μαθήματα που 
επιλέγονται ελεύθερα από τον φοιτητή για τις κατευθύνσεις Κ1, Κ2 και Κ3. Ο κατάλογος των 
μαθημάτων επιλογής απαρτίζεται από λίγα γενικά μαθήματα επιλογής, που προσφέρονται συνήθως 
στα τελευταία εξάμηνα, και από έναν μεγάλο αριθμό ειδικών μαθημάτων που προφέρονται από τις 
κατευθύνσεις. Ο  φοιτητής  μπορεί  να  επιλέξει  μαθήματα  επιλογής  από  όλες  τις κατευθύνσεις. 
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ένας φοιτητής να δηλώσει και να παρακολουθήσει περισσότερα 
από 4 μαθήματα επιλογής. Σε αυτή την περίπτωση όμως, θα πρέπει να επιτύχει σε 
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όλα εκτός από ένα. Στην αναλυτική βαθμολογία θα αναγράφονται όλα τα μαθήματα, αλλά στον 
τελικό βαθμό διπλώματος θα προσμετρούνται τα 4 μαθήματα με τον καλύτερο βαθμό. 

Επίσης, το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές των δύο τελευταίων 
ετών να επιλέγουν τέσσερα (4) από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής τους, από τον κατάλογο 
μαθημάτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, μετά από σύμφωνη 
γνώμη του επιβλέποντος της Διπλωματικής Εργασίας. 

*: Οι φοιτητές που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 θα ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους με σαρανταένα (41) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα 
κατεύθυνσης και πέντε (5) μαθήματα ελεύθερης επιλογής (σύνολο 50 μαθήματα + 2 μαθήματα 
ξένης γλώσσας). 

*: Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους με σαράντα δύο (42) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα ή πέντε (4 ή 5) υποχρεωτικά μαθήματα 
κατεύθυνσης και πέντε ή τέσσερα (5 ή 4) μαθήματα ελεύθερης επιλογής (σύνολο 51 μαθήματα + 
2 μαθήματα ξένης γλώσσας). 

*: Οι φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2010-2011 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με σαράντα τρία (43) υποχρεωτικά μαθήματα, 
τέσσερα ή πέντε (4 ή 5) υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και πέντε ή τέσσερα (5 ή 4) 
μαθήματα ελεύθερης επιλογής (σύνολο 52 μαθήματα + 2 μαθήματα ξένης γλώσσας). 

**: Οι κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα είναι οι ακόλουθες: 

Κ1: Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Αντιρρυπαντική Τεχνολογία 

Κ2: Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες 

Κ3: Οργάνωση, Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση 
 
3.1.1 Κατευθύνσεις 

Στο τέλος του 5ου εξαμήνου των σπουδών του, ο φοιτητής επιλέγει μία κατεύθυνση 
σπουδών. Με τον τρόπο αυτό αποφασίζει για την περιοχή στην οποία επιθυμεί να εξειδικευθεί. Οι 
κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα είναι οι ακόλουθες: 

 Κ1: Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Αντιρρυπαντική Τεχνολογία 
(Γνωστικό Αντικείμενο: Το ίδιο με του αντίστοιχου Τομέα.) 

 Κ2: Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες 
(Γνωστικό Αντικείμενο: Το ίδιο με του αντίστοιχου Τομέα.) 

 Κ3: Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση 
(Γνωστικό Αντικείμενο: Το ίδιο με του αντίστοιχου Τομέα.) 

Με την επιλογή κατεύθυνσης, ο φοιτητής υποχρεώνεται να παρακολουθήσει τα τρία 
καθορισμένα υποχρεωτικά μαθήματα της συγκεκριμένης Κατεύθυνσης, όπως παρακάτω: 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας (Κ1) 

Yπολογιστικές Mέθοδοι στην Eνεργειακή Περιοχή (7ο Εξ.) (ΥΚ1) 
Συσκευές Θερμικών Διεργασιών (8ο Εξ.) (ΥΚ1) 
Θέρμανση-Ψύξη-Kλιματισμός (9ο Εξ.) (ΥΚ1) 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών (Κ2) 

Mέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων (6ο Εξ.) (ΥΚ2) 
Mηχανική Συμπεριφορά των Yλικών (6ο Εξ.) (ΥΚ2) 
Εισαγωγή στην Πλαστικότητα (7ο Εξ.) (ΥΚ2) 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης (Κ3) 

Ακέραιος Προγραμματισμός & Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (6ο Εξ.) (ΥΚ3) 
Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής (7ο Εξ.) (ΥΚ3) 
Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων (9ο Εξ.) (ΥΚ3) 
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3.1.2 Μαθήματα Επιλογής 

Το Πρόγραμμα Σπουδών ολοκληρώνεται με την επιτυχή παρακολούθηση (4) τεσσάρων 
μαθημάτων* που επιλέγονται ελεύθερα από τον φοιτητή, από έναν αριθμό ειδικών μαθημάτων που 
προσφέρονται από τις κατευθύνσεις στα τελευταία πέντε εξάμηνα (ΕΚ1, ΕΚ2, ΕΚ3), καθώς και από 
τα υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΚ*) κατευθύνσεων διαφορετικών από αυτήν που ακολουθεί. 

*Σημ.: Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν επί πλέον 
μαθήματα επιλογής (με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της παραγράφου 3.3.1) και να επιλέξουν τα 4 
μαθήματα που θα υπολογισθούν στο γενικό βαθμό Διπλώματός τους. Eίναι υποχρεωμένοι όμως να 
περάσουν όλα τα επιπλέον δηλωμένα μαθήματα (ακόμα και αν δεν υπολογίζονται στο τελικό 
βαθμό) πλην ενός. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Καθε μάθημα έχει έναν χαρακτηρισμό όπως επεξηγείται παρακάτω: 

Υ Υποχρεωτικό κοινό μάθημα 
Υ1 Υποχρεωτικό κοινό μάθημα που προσφέρεται από τον Τομέα Ενέργειας, Βιομηχανικών 

Διεργασιών & Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης 
Υ2 Υποχρεωτικό  κοινό  μάθημα  που  προσφέρεται  από  τον  Τομέα  Μηχανικής,  Υλικών  & 

Κατεργασιών 
Υ3 Υποχρεωτικό κοινό μάθημα που προσφέρεται από τον Τομέα Οργάνωσης Παραγωγής & 

Βιομηχανικής Διοίκησης 
ΥΚ1  Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών & Τεχνολογίας 

Αντιρρύπανσης 
ΥΚ2  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών 
ΥΚ3  Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης 
ΕΚ1  Μάθημα  επιλογής  που  προσφέρεται  από  την  Κατεύθυνση  Ενέργειας,  Βιομηχανικών 

Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας 
ΕΚ2  Μάθημα επιλογής που προσφέρεται από την Κατεύθυνση Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών 
ΕΚ3  Μάθημα  επιλογής  που  προσφέρεται  από  την  Κατεύθυνση  Οργάνωσης  Παραγωγής  & 

Βιομηχανικής Διοίκησης 
Ε Γενικό Μάθημα Επιλογής 

 
 
3.1.3 Διάρκεια Σπουδών 

H ελάχιστη δυνατή διάρκεια σπουδών είναι (10) εξάμηνα. Tο 10° εξάμηνο διατίθεται για την 
εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας. Kάθε εξάμηνο έχει ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 
δεκατρείς(13) εβδομάδες. Kατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, δεν γίνονται μαθήματα και 
εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες: 

 
Xειμερινό Eξάμηνο 

28η Oκτωβρίου Eθνική Eορτή 
17η Nοεμβρίου Mνήμη Πολυτεχνείου 
6η Δεκεμβρίου Aγ. Nικόλαος, Πολιούχος 
23 Δεκ. 2021 - 6 Iαν. 2022      Διακοπές Xριστουγέννων 
30 Iανουαρίου Tριών Iεραρχών 

Eαρινό Eξαμήνο 
7η Μαρτίου 2022 Kαθαρά Δευτέρα 
25η Mαρτίου Eθνική Eορτή 
18 Απριλίου - 1 Μαϊου 2022 M. Δευτέρα - Kυριακή του Θωμά 
1η Μαΐου Πρωτομαγιά 
13 Ιουνίου 2022 Eορτή Aγίου Πνεύματος 
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3.2 Πρόγραμμα Σπουδών 
 

1° Εξάμηνο (χειμερινό) (ν=5)  ECTS 
MM1 Ξένη Γλώσσα Y 0 

MM100 Εφαρμοσμένα Mαθηματικά I Y 6 
ΜΜ101 Προγραμματισμός Η/Υ Υ 6 

MM103 Eισαγωγή στις Mηχανικές Kατεργασίες Y2 6 
ΜΜ104 Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι Υ3 6 

MM105 Χημεία για Μηχανικούς Υ 6 
   Συν. 30 

2° Εξάμηνο (εαρινό) (ν=5)   

MM2 Ξένη Γλώσσα Y 0 

MM200 Εφαρμοσμένα Mαθηματικά II Y 6 
ΜΜ202 Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ Υ2 6 

MM203 Μηχανική -Στατική Υ2 6 
MM204 Θερμοδυναμική I Υ1 6 

ΜΜ206 Φυσική Υ 6 
  Συν. 30 

3° Εξάμηνο (χειμερινό) (ν=5)   

ΜΜ300 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Υ 6 

ΜΜ302 Τεχνολογία Υλικών Υ2 6 
ΜΜ303 Δυναμική Υ2 6 

ΜΜ304 Θερμοδυναμική II Υ1 6 
ΜΜ305 Γραμμικός Προγραμματισμός Υ3 6 

  Συν. 30 
4° Εξάμηνο (εαρινό) (ν=5)   

ΜΜ400 Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους Υ 6 
ΜΜ401 Μαθηματικός Προγραμματισμός Υ3 6 

ΜΜ402 Mηχανική των Υλικών I Υ2 6 
ΜΜ403 Μηχανική Ρευστών I Υ1 6 

ΜΜ404 Φυσική Μεταλλουργία Υ2 6 
   Συν. 30 

5° Εξάμηνο (χειμερινό) (ν=5)   

ΜΜ500 Στοχαστικά Πρότυπα στην Επιχειρησιακή Έρευνα Υ3 6 

ΜΜ501 Αριθμητικές Μέθοδοι Υ 6 
ΜΜ502 Mηχανική των Υλικών II Υ2 6 

ΜΜ503 Mετάδοση Θερμότητας Υ1 6 
ΜΜ604 Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Μηχανές Υ 6 

   Συν. 30 
6° Εξάμηνο (εαρινό) (ν=5)   

ΜΜ504 Στοιχεία Μηχανών Υ2 6 
ΜΜ600 Διαχείριση Ποιότητας Υ3 6 
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ΜΜ602 Φαινόμενα Mεταφοράς Υ1 6 
ΜΜ603 Μηχανική Ρευστών ΙΙ Υ1 6 

ΜΜ620 Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων ΥΚ2 6 
ΜΜ621 Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών ΥΚ2 6 

ΜΜ631 Ακέραιος Προγραμματισμός & Συνδυαστική Βελτιστοποίηση ΥΚ3 6 
ΜΜ618 Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας ΕΚ1 6 
*Σημείωση: Ο κάθε φοιτητής συμπληρώνει 30 μονάδες ECTS ανάλογα με την  Κατεύθυνση 

και τα μαθήματα επιλογής που θα επιλέξει 

  
*Συν. 30 

7° Εξάμηνο (χειμερινό) (ν=5)   

ΜΜ702 Φυσικές Διεργασίες Υ1 6 
ΜΜ703 Στροβιλομηχανές Υ1 6 
ΜΜ700 Οργάνωση & Διοίκηση εργοστασίων Υ3 6 
ΜΜ720 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών Υ2 6 
ΜΜ710 Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Ενεργειακή Περιοχή ΥΚ1 6 
ΜΜ622 Εισαγωγή στην Πλαστικότητα ΥΚ2 6 
ΜΜ730 Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής ΥΚ3 6 
ΜΜ704 Εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς Ε 6 
MM711 Αεροδυναμική ΕΚ1 6 
ΜΜ729 Επιστήμη & Τεχνολογία Συγκολλήσεων ΕΚ2 6 

ΜΜ701 Kατεργασίες Διαμορφώσεων ΕΚ2 6 
    
    

*Σημείωση: Ο κάθε φοιτητής συμπληρώνει 30 μονάδες ECTS ανάλογα με την  Κατεύθυνση 

και τα μαθήματα επιλογής που θα επιλέξει 

  
*Συν. 30 

8° Εξάμηνο (εαρινό) (ν=5)   

ΜΜ800 Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής Υ3 6 
ΜΜ801 Kατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού Υ2 6 

ΜΜ802 Mηχανές Eσωτερικής Kαύσης Υ1 6 
ΜΜ803 Αυτόματος Έλεγχος Υ 6 

ΜΜ911 Συσκευές Θερμικών Διεργασιών ΥΚ1 6 
ΜΜ818 Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας ΕΚ1 6 

ΜΜ819 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική με Πεπερασμένα Στοιχεία ΕΚ1 6 
ΜΜ820 Ρεολογία και Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών ΕΚ1 6 
ΜΜ712 Μοντελοποίηση και Υπολογιστική Ανάλυση Διεργασιών με χρήση 

του λογισμικού Openfoam 

 
ΕΚ1 

 
6 

ΜΜ917 Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων ΕΚ1 6 

MM821 Σύνθετα Υλικά EΚ2 6 
ΜΜ824 Αστοχίες Μηχανολογικών Στοιχείων και Κατασκευών ΕΚ2 6 

ΜΜ826 Υπολογιστική Δυναμική των Μηχανικών Συστημάτων ΕΚ2 6 
ΜΜ728 Επιλογή Υλικών στο Μηχανολογικό Σχεδιασμό ΕΚ2 6 

 
ΜΜ838 

Η Επιστήμη των Δεδομένων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

 
ΕΚ3 

 
6 
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*Σημείωση: Ο κάθε φοιτητής συμπληρώνει 30 μονάδες ECTS ανάλογα με την  Κατεύθυνση 

και τα μαθήματα επιλογής που θα επιλέξει 

  
*Συν. 30 

9° Εξάμηνο (χειμερινό)   

ΜΜ900 Tεχνολογία Βιομηχανικής Αντιρρύπανσης Υ1 6 
ΜΜ910 Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός ΥΚ1 6 
ΜΜ732 Αξιοπιστία & Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων ΥΚ3 6 
ΜΜ932 Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου Ε 6 
ΜΜ927 Μηχανική των Κατασκευών ΕΚ2 6 

 
ΜΜ930 

Υπολογιστικά Εργαλεία και Λογισμικό στην Επιχειρησιακή 
Έρευνα 

 
ΕΚ3 

 
6 

ΜΜ1111 Κείμενα Τέχνης, Επιστήμης και Πολιτισμού: θεωρία και ανάλυση Ε 6 
* Σημείωση: Ο κάθε φοιτητής συμπληρώνει 30 μονάδες ECTS ανάλογα με την  Κατεύθυνση 

και τα μαθήματα επιλογής που θα επιλέξει 

  
*Συν. 30 

10° Eξάμηνο   

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας  Συν. 30 
   

Πρακτική Άσκηση Υ  
*Οι πιστωτικές μονάδες ECTS της Πρακτικής Άσκησης είναι έξι (6) και δε λαμβάνονται 

υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου αλλά 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος. 

 Σύνολο 
ECTS: 300 

 
Μαθήματα τα οποία διδάχτηκαν στο παρελθόν και πιθανόν να διδαχτούν μελλοντικά, αλλά για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022  παραμένουν ανενεργά είναι: 
ΜΜ610 Τεχνικές Μετρήσεων στην Ενεργειακή Περιοχή ΥΚ1 
ΜΜ629 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ ΕΚ2 
ΜΜ639 Εφαρμοσμένη Στατιστική ΙΙ ΕΚ3 
ΜΜ739 Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΚ3 
ΜΜ825 Μηχατρονική ΕΚ2 
ΜΜ828 Συστήματα Κατεργασιών με Ψηφιακή Καθοδήγηση ΕΚ2 
ΜΜ829 Τριβολογία ΕΚ2 
ΜΜ830 Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων ΥΚ3 
ΜΜ918 Ενέργεια και Περιβάλλον ΕΚ1 
ΜΜ925 Μικροηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα (MEMS) ΕΚ2 
ΜΜ929 Χωρικοί Μηχανισμοί - Βιομηχανικά Ρομπότ ΕΚ2 

 
Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
Α) Από τα προπτυχιακά μαθήματα επιλογής του Τμήματος 
Β) Από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος (μέχρι και 4) 
Γ) Από μαθήματα επιλογής άλλων Τμημάτων (μέχρι και 2 με 6 ΕCTS) 

 
3.3 Υποχρεώσεις των Φοιτητών 
3.3.1 Δήλωση Παρακολούθησης Μαθημάτων 

Στην αρχή του εξαμήνου και εντός τακτής προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων η οποία να 
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περιλαμβάνει τα μαθήματα που αποφάσισε να παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Mε τη 
δήλωση αυτή ο φοιτητής αποκτά το δικαίωμα: 
α) να παραλάβει τα διδακτικά βοηθήματα των μαθημάτων αυτών, και 
β) να συμμετάσχει στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών. 

Mετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις ούτε αιτήσεις για αλλαγή 
δήλωσης. Kάθε φοιτητής μπορεί σε κάθε εξάμηνο των σπουδών του να δηλώσει για 
παρακολούθηση το πολύ μέχρι 3 (τρία) μαθήματα επιπλέον του αριθμού των μαθημάτων που 
συνιστώνται στο ενδεικτικό πρόγραμμα για το εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται, δηλ. 'ν+3' μαθήματα, 
όπου 'ν' ο αριθμός των μαθημάτων του εξαμήνου προς παρακολούθηση. Ο περιορισμός αυτός δεν 
ισχύει για τους φοιτητές του 9ου και 10ου εξαμήνου. 

Οι φοιτητές στο ν+3 μπορούν να δηλώνουν – πέραν των μαθημάτων του τρέχοντος έτους – 
υποχρεωτικά μαθήματα μόνο προηγούμενων εξαμήνων και μαθήματα επιλογής προηγούμενων και 
επόμενων εξαμήνων. 

Μάθημα επιλογής που έχει δηλωθεί, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο ατομικό πρόγραμμα 
σπουδών του φοιτητή. Αλλαγή σε μάθημα επιλογής μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επίσημη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων 
του συγκεκριμένου εξαμήνου. Το Τμήμα δεν παρέχει δωρεάν διδακτικά βοηθήματα για τα 
μαθήματα επιλογής που εγκατέλειψε ο φοιτητής. 

Σε ένα χειμερινό (αντίστοιχα εαρινό) εξάμηνο μπορούν να δηλωθούν μόνο εκείνα τα 
μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνονται σε όλα τα χειμερινά (αντ. εαρινά) εξάμηνα του ισχύοντος 
ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών. Mαθήματα του χειμερινού εξαμήνου δεν διδάσκονται στο 
εαρινό εξάμηνο και αντίστροφα. Aν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, 
τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και, συνεπώς, δεν έχει δικαίωμα να 
αποκτήσει διδακτικά βοηθήματα ούτε να συμμετέχει στις εξετάσεις αυτού του εξαμήνου. 

 
3.3.2 Διδακτικά Βοηθήματα 

Kάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να παραλάβει όσα διδακτικά βοηθήματα διατίθενται δωρεάν για 
εκείνα τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου, τα οποία έχει συμπεριλάβει για πρώτη φορά στη 
δήλωση του. Όταν ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του δηλώσει ένα μάθημα για 
δεύτερη φορά, δεν έχει δικαίωμα να παραλάβει πάλι τα ίδια διδακτικά βοηθήματα του μαθήματος. 

 
3.3.3 Aκαδημαϊκοί Σύμβουλοι 

Mε τον θεσμό του Aκαδημαϊκού Συμβούλου, που εισήχθη κατά το ακαδ. έτος 1995-96 όλα 
τα μέλη ΔEΠ εκτελούν χρέη συμβούλου σε φοιτητές/τριες από όλα τα έτη. Mε τη βοήθεια του 
Aκαδημαϊκού Συμβούλου οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα: 
• να  διαμορφώνουν  το  πρόγραμμα  σπουδών  που  ταιριάζει  περισσότερο  στις  προσωπικές 

ικανότητες, ενδιαφέροντα και δεξιότητές τους, 
• να αποκτούν γνώσεις της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας των συμβούλων τους, 

προσανατολιζόμενοι συγχρόνως επαγγελματικά, και 
• να έχουν ένα συμπαραστάτη στις ακαδημαϊκές και προσωπικές δυσκολίες που πιθανόν να 

αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. 
 
3.3.4 Eξετάσεις 

Για τα μαθήματα που διδάσκονται σε ένα εξάμηνο υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι. H 
πρώτη περίοδος ορίζεται αμέσως μετά τη λήξη του συγκεκριμένου χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου. 
H δεύτερη περίοδος ορίζεται τον Σεπτέμβριο, προτού αρχίσει το επόμενο χειμερινό εξάμηνο. Kάθε 
φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις εκείνων των μαθημάτων, τα οποία έχει καθορίσει 
με τη δήλωση που κατέθεσε στην αρχή του εξαμήνου. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν 
συμμετέχει ή συμμετέχει αλλά δεν έχει επιτυχία και στις δύο εξετάσεις ενός μαθήματος, τότε: 
• Για Yποχρεωτικό μάθημα ή Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης, ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει το 

μάθημα αυτό σε επόμενο εξάμηνο. Mε τη δήλωση αυτή έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 
πάλι το μάθημα αποκτώντας το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. 

• Για  κατ'  Eπιλογή  μάθημα,  βλέπε  σημείωση  παραγράφου  3.1.2.  (Βλ.  Παράρτημα  Α 
Κανονισμός Εξετάσεων - Κυρώσεις) 
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3.3.5 Πρακτική Άσκηση 
• Το Τμήμα έχει θεσμοθετήσει την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών ως υποχρεωτική από το 

ακαδημαϊκό έτος 1996-97. Η ΠΑ είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Τμήματος για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η ΠΑ δεν 
βαθμολογείται, αλλά η περάτωσή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση από 
το Τμήμα. (Βλ. Παράρτημα Α Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης) 

 
3.3.6 Πρόγραμμα Erasmus Plus 

Kάθε φοιτητής έχει δικαίωμα μετακίνησης κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Erasmus Plus. Για να συμμετάσχει κάποιος φοιτητής στο πρόγραμμα Erasmus 
πρέπει: 

1. να έχει επιτύχει στα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών, δηλαδή όχι σε λιγότερα από 
23 μαθήματα, 

2. να διαθέτει μέσο όρο βαθμολογίας 6.5 και 
3. να αποστέλλει κάθε μήνα είτε στον υπεύθυνο του Erasmus είτε στον αρμόδιο διδάσκοντα 

του κάθε μαθήματος το syllabus, το εκπαιδευτικό υλικό και τις εργασίες που παραδίδει στα 
μαθήματα που παρακολουθεί. (Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων: 
http://erasmus.uth.gr/index.php/el/). 

 
3.3.7 Eκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 

Oι σπουδές του Mηχανολόγου Mηχανικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ολοκληρώνονται με 
την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, που είναι μία εκτεταμένη μελέτη σε καθορισμένη 
επιστημονική περιοχή. Kάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει την περιοχή στην οποία θέλει να 
εκπονήσει τη Διπλωματική Εργασία του, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του Tμήματος. O 
φοιτητής χρησιμοποιεί για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας του τουλάχιστον ένα 
ολόκληρο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Συνιστάται η έγκαιρη επιλογή επιβλέποντος και θέματος, ώστε οι 
φοιτητές να εντάσσονται ομαλά στις απαιτήσεις εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών από τα 
εργαστήρια του Tμήματος. Η Σ.Τ. ορίζει την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή εκπόνησης της 
Διπλωματικής με πρόταση του επιβλέποντος. 

Tην κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας ακολουθεί προφορική εξέταση ενώπιον της 
Τριμελούς Επιτροπής που γίνεται στις περιόδους Iουνίου, Oκτωβρίου και Φεβρουαρίου, μετά από 
τις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις και με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει σε όλα 
τα μαθήματα που προβλέπονται από το κανονικό Πρόγραμμα Σπουδών. Στο Παράρτημα Α δίνεται 
ο κανονισμός που ρυθμίζει την ανάθεση, εκπόνηση και εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών στο 
Tμήμα. (Βλ. Παράρτημα Α Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας) 

 
3.3.8 Bαθμός Διπλώματος 

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΜΜ (συνεδρ.150/14-9-2011), ο βαθμός 
του Διπλώματος (BΔ) προκύπτει από τον εξής αλγόριθμο: 

 
Σύνολο των BM 

BΔ =(0,9) x + (0,1) x BΔE 
Aριθμός Mαθημάτων 

 
όπου, BM = Βαθμός Mαθήματος, πλην Ξένης Γλώσσας Ι & ΙΙ* 

BΔΕ= Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας 
 
*Ο βαθμός Ξένης Γλώσσας Ι & ΙΙ δε λαμβάνεται υπ' όψιν στον υπολογισμό του βαθμού Διπλώματος 

 
 
3.3.9 Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Μετά την επιτυχή εκπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, ο φοιτητής: Έχει 
εμβαθύνει στα θεμελιώδη γνωστικά αντικείμενα και τις βασικές αρχές της επιστήμης του 
μηχανολόγου μηχανικού. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει υπολογιστικά και 
πειραματικά εργαλεία για την ανάλυση μηχανολογικών συστημάτων. Επίσης, μπορεί να συνθέσει 
τις παραπάνω γνώσεις και τεχνικές για την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη σύγχρονων 
εφαρμογών της μηχανολογίας. 

http://erasmus.uth.gr/index.php/el/)
http://erasmus.uth.gr/index.php/el/)
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http://www.mie.uth.gr/n_mathimata_pro.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤ 

ΑΚΑ 
Α 

http://www.mie.uth.gr/n_mathimata_pro.asp%0c
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1ο Εξάμηνο 
 

MM1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Υ 
Kατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού επιστημονικού λόγου της ειδικότητας στη Ξένη 
Γλώσσα. Eξοικείωση και άσκηση των φοιτητών μέσα από αυθεντικά κείμενα διαβαθμισμένης 
δυσκολίας, σχετικά με την ειδικότητα των Mηχανολόγων Mηχανικών Bιομηχανίας. 

 
MM100 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I Υ 
ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ια: συνεχείς συναρτήσεις, αιρόμενες ασυνέχειες, διαφόριση 
συνάρτησης, θεώρημα Rolle, θεώρημα Darboux, θεώρημα μέσης τιμής, απροσδιόριστες μορφές, 
τριγωνομετρικές, υπερβατικές, και υπερβολικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους 
ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιβ: Ορισμένο ολοκλήρωμα κατά Riemann, θεμελιώδη θεωρήματα 
απειροστικού λογισμού, αόριστο ολοκλήρωμα, γενικευμένο ολοκλήρωμα, εφαρμογές ορισμένων 
ολοκληρωμάτων  ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΚΑΙ  ΣΕΙΡΕΣ  (μελέτη  σύγκλισης  ακολουθιών  και  προόδων, 
αξιοσημείωτα όρια ακολουθιών, σύγκλιση και απόλυτη σύγκλιση σειρών, εναλλάσσουσες σειρές, 
κριτήρια σύγκλισης, δυναμοσειρές) 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: Εσωτερικό, εξωτερικό, και μικτό γινόμενο διανυσμάτων, ευθεία και 
επίπεδο στον χώρο, κωνικές τομές, αλλαγή συστήματος συντεταγμένων στο επίπεδο (παράλληλη 
μετατόπιση και στροφή), πολικές συντεταγμένες, παραμετρικές εξισώσεις καμπυλών. 
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ (καμπύλες στον χώρο, μήκος 
τόξου, εφαπτόμενο και κάθετο διάνυσμα σε καμπύλη, καμπυλότητα και στρέψη, παραγώγιση και 
ολοκλήρωση διανυσματικών συναρτήσεων, κίνηση σε πολικές και κυλινδρικές συντεταγμένες, 
νόμοι Kepler) 
ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Όρια, συνέχεια και διαφόριση στον R^n, 
εξαρτημένες μεταβλητές, πεπλεγμένες συναρτήσεις, γραμμική προσέγγιση και ανάπτυγμα Taylor 
για συναρτήσεις 2 και 3 μεταβλητών, τοπικά και απόλυτα ακρότατα, ακρότατα υπό συνθήκες και 
πολλαπλασιαστές Lagrange, τέλειο διαφορικό) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ισοϋψείς καμπύλες και ισοσταθμικές επιφάνειες, κλίση (grad), 
κατευθυνόμενη παράγωγος, εφαπτόμενο επίπεδο και κάθετος σε επιφάνεια, προσανατολίσιμες 
επιφάνειες, παραμετρικές εξισώσεις επιφανειών) 
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ (Διπλά ολοκληρώματα σε ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες, 
θεώρημα Fubini, τριπλά ολοκληρώματα σε ορθογώνιες, κυλινδρικές, και σφαιρικές συντεταγμένες) 

 
MM101 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Υ 
Προγραμματισμός με χρήση Fortran, Εκφράσεις, Έλεγχος ροής, Επικοινωνία, Μορφοποίηση, 
Πίνακες, διεργασίες, Τεχνικές, Εισαγωγή στον προγραμματισμό αριθμητικών μεθόδων και στην 
επίλυση εξισώσεων. Συμβολικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στην χρήση ειδικών προγραμμάτων 
(Mathematica, Matlab). 

 
MM103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ2 
Βασικές έννοιες ( παραγωγή, κατεργασίες, τεχνικά υλικά).Μετροτεχνία: Ανοχές διαστάσεων, 
μορφής και θέσης, συναρμογές. Μέτρηση ποιότητας επιφανείας Ορθογωνική κοπή (Γεωμετρία 
κοπτικής αιχμής, αποβλήτου, κινηματική, δυνάμεις και ισχύς της κοπής , ψύξη – λίπανση). Φθορά 
εργαλείου. Μορφή κομματιού. Κατεργασίες κοπής με προκαθορισμένη γεωμετρία κόψης 
(αναφέρονται συνοπτικά η κινηματική και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους). Κατεργασίες 
διαμόρφωσης (απότμηση, βαθεία κοίλανση). Χύτευση, συγκολλήσεις (εισαγωγικά). 

 

MM104 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I    Υ3 
Kατανομές, συλλογή και ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων, κατανομές συχνότητας, 
χαρακτηριστικές τιμές θέσης, διασποράς και ανώτερης τάξης. Πιθανότητα και κατανομές 
πιθανότητας: βασικές έννοιες, γεγονότα, υπό συνθήκη πιθανότητα, θεώρημα Bayes. Συναρτήσεις 
πιθανότητας, συναρτήσεις πιθανότητας πολλών τυχαίων μεταβλητών. Bασικές κατανομές: 
διωνυμική, Poisson, εκθετική, Student, Γ, F, X2. Στατιστικές εκτιμήσεις: Δειγματοληψία, κεντρικό 
οριακό θεώρημα, σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες και κατανομές εκτιμητριών, διαστήματα 
εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος. 

4. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
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MM105 ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Υ 
Εισαγωγή στη Χημεία: Χημεία και η εξέλιξη της ως επιστήμης, ο σκοπός της Χημείας, Περιοδικός 
πίνακας των στοιχείων, Επίπεδο FERMI, η δομή των ατόμων, περιοδικός πίνακας 
Χημικοί δεσμοί: Δεσμοί με και χωρίς την συμμετοχή ηλεκτρονίων, ομοιοπολικοί, ετεροπολικού, 
ιοντικοί, μεταλλικοί, Δεσμός ή γέφυρα υδρογόνου, δεσμός van der Waals, καταστάσεις της ύλης, 
στερεά, υγρά, αέρια 
Αέρια: Αέρια, Κινητική-Μοριακή Θεωρία των αερίων, Ιδανικά και Πραγματικά αέρια 
Υγρά: Ιδιότητες των υγρών, πυκνότητα, τάση ατμών, επιφανειακή τάση, ιξώδες, λανθάνουσα 
θερμότητα κλπ. Υδατικά διαλύματα, ηλεκτρολύτες και μη-ηλεκτρολύτες 
Στερεά: Αγωγοί, ημιαγωγοί, μονωτές, επίπεδο Fermi, αρχή λειτουργίας θερμοζευγών, πολυμερή, 
στερεοί ηλεκτρολύτες, εφαρμογές, ημιαγωγοί, φωτοβολταϊκά κελιά 
Θερμοδυναμική: Η αξία της θερμοδυναμικής στην επιστήμη του μηχανολόγου μηχανικού, 
πρώτος νόμος, δεύτερος νόμος, εξίσωση του Gibbs, εξέργεια, ανέργεια 
Χημικές αντιδράσεις: Θερμοχημεία, Ταχύτητα αντίδρασης και χημική ισορροπία, ισορροπία 
οξέος-βάσης, διαλυτότητα αλάτων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, Αντιδράσεις οξέων με μέταλλα., 
Χημικές αντιδράσεις, Κινητική χημικών αντιδράσεων, Εξίσωση Arrhenius Στοιχειομετρία 
αντιδράσεων. Κατάλυση, Καταλυτικές αντιδράσεις, Αντιδράσεις καύσης. Καταλυτικός μετατροπέας, 
αισθητήρας Λ, καυσαέρια & έλεγχος καυσαερίων 
Ηλεκτροχημεία:  Ηλεκτροχημεία.  Ηλεκτρόλυση,  Γαλβανικά  συστήματα,  Διάβρωση,  Στερεά 
κατάσταση, Ηλεκτροχημικές συσκευές για την μετατροπή και αποθήκευση της ενέργειας 
Φωτοχημεία. Εισαγωγή στην οργανική χημεία-ονοματολογία. Εισαγωγή στα πολυμερή. 

 
2ο Εξάμηνο 

 
MM2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ Υ 
Βασικές δεξιότητες για μελέτη και αξιοποίηση γραπτού και προφορικού επιστημονικού λόγου. 
Ανάγνωση κειμένων με σκοπό την κατανόηση του περιεχομένου, εντοπισμό κεντρικής ιδέας, 
κύριων σημείων και συγκεκριμένων πληροφοριών. Γραπτή άσκηση στη μεταφορά πληροφοριών 
από κείμενο σε διάγραμμα, πίνακα κ.λ.π. Έκθεση, αναφορά, περίληψη. Σημειώσεις από διάλεξη. 
Εκτέλεση προφορικών οδηγιών και εντολών. Παραγωγή επιστημονικού προφορικού λόγου. 
Σχολιασμός επιστημονικής ομιλίας και υποβλολή ερωτήσεων. Συμμετοχή σε επιστημονική 
συζήτηση. Σύντομη προφορική παρουσίαση επιστημονικού θέματος. Λεξιλόγιο και φρασεολογία 
που σχετίζεται με τον επιστημονικό λόγο της ειδικότητας. 

 
MM200 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Υ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΜΠΥΛΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ (επιφανειακά ολοκληρώματα 1ου και 2ου 
είδους, επικαμπύλια ολοκληρώματα 1ου και 2ου είδους, θεώρημα Green) 
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Διανυσματικά πεδία, απόκλιση (div), στροβιλισμός (rot), συναρτήσεις 
δυναμικού, διατηρητικά πεδία, θεώρημα απόκλισης (Gauss), θεώρημα Stokes) Εφαρμογές με 
χρήση πακέτου συμβολικού λογισμικού MATHEMATICA 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ια: Γραμμικά συστήματα, γεωμετρία γραμμικών συστημάτων, άλγεβρα 
πινάκων, στοιχειώδεις πράξεις μεταξύ γραμμών, αντίστροφοι και ανάστροφοι πίνακες, συμμετρικοί 
πίνακες, συζυγής πίνακας, μέθοδος απαλοιφής Gauss και μέθοδος Gauss-Jordan, ορίζουσες, 
ιδιότητες ορίζουσας, ανάπτυγμα Laplace, μέθοδος Cramer 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ιβ: Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι, γραμμική ανεξαρτησία, γεννήτορες 
διανυσματικού χώρου, βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου, γραμμικοί μετασχηματισμοί, 
αλλαγή βάσης, τάξη πίνακα, γραμμικά συστήματα m x n 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ  ΑΛΓΕΒΡΑ  Ιγ:  Ορθογωνιότητα,  ορθογώνιο  και  ορθοκανονικό  σύνολο,  προβολή, 
ορθογώνια και ορθοκανονική βάση, ορθογώνιος πίνακας, ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ιδ: Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, ιδιόχωρος, χαρακτηριστικό πολυώνυμο, 
αλγεβρική και γεωμετρική πολλαπλότητα ιδιοτιμής 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ιστ: Θεώρημα Cayley-Hamilton, διαγωνιοποίηση πίνακα, μετασχηματισμοί 
ομοιότητας, διαγωνιοποίηση συμμετρικού πίνακα. 

 
MM202 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ME H/Y Υ2 
Ομάδες γραμμών, υπομνήματα, πίνακες, όψεις, τομές, καταχώρηση διαστάσεων, παραστάσεις 
τυποποιημένων τεμαχίων, σπειρωμάτων, κοχλιών κλπ, οδοντωτών τροχών. Τεχνικές σχεδίασης 
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απλών και πολύπλοκων μεμονωμένων αντικειμένων. Τεχνικές σχεδίασης απλών και σύνθετων 
συναρμολογημένων μηχανολογικών διατάξεων. Κατασκευαστικά σχέδια μηχανολογικών τεμαχίων. 
Βασικές αρχές σχεδίασης με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Σχεδίαση συγκολλήσεων, 
Καταχώρηση ανοχών. Καταχώρηση συμβόλων κατεργασίας-ποιότητας επιφάνειας. Σχεδίαση 
κωνικών τομών. Σχεδίαση απλών και πολύπλοκων μεμονωμένων αντικειμένων και 
συναρμολογημένων συνόλων με χρήση ευρέως διαδεδομένου σχεδιαστικού προγράμματος. 

 
MM203 ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ Υ2 
Εισαγωγή στην Μηχανική – Βασικοί Νόμοι – Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. Ανάλυση δυνάμεων 
και ισορροπία. Στατική του απαραμόρφωτου στερεού σώματος στο επίπεδο – Ανάλυση δυνάμεων, 
ροπών και ισορροπία. Αρχή των Δυνατών Έργων – Ευστάθεια Φορέων. Ισοστατικοί Δικτυωτοί 
Φορείς. Ανάλυση Ολόσωμων Φορέων – Εσωτερικά εντατικά μεγέθη και διαγράμματα ροπών, 
τεμνουσών δυνάμεων και αξονικών δυνάμεων, στο επίπεδο και τον χώρο. Βασικές εφαρμογές σε 
κατασκευές Μηχανολόγου Μηχανικού. Κατανεμημένες δυνάμεις και κέντρα βάρους. Περιστροφή 
Συστήματος Συντεταγμένων. Σύμβαση άθροισης. 

 
MM204 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I Υ1 
Βασικές Αρχές της θερμοδυναμικής. Ιδιότητες Καθαρών Ουσιών: Η έννοια της καθαρής ουσίας, 
Φάσεις μιας καθαρής ουσίας. Διαγράμματα και ισορροπία φάσεων, Πίνακες ιδιοτήτων. Ο 1ος Νόμος 
της Θερμοδυναμικής: Θερμοδυναμική ανάλυση κλειστών και ανοικτών Συστημάτων, Διεργασίες 
και διατάξεις σταθεροποιημένης ροής. Διεργασίες μη – σταθεροποιημένης (μεταβατικής) ροής. Ο 
2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής: Εντροπία, Αρχή αύξησης της εντροπίας, Ισεντροπικές διεργασίες, 
Μεταβολές της εντροπίας σε αέρια – υγρά και στερεά, Ισεντροπική απόδοση, Ισοζύγιο εντροπίας. 
Εξέργεια : Εξέργεια και ανέργεια, Αντιστρεπτό έργο, Αρχή μείωσης και καταστροφής της εξέργειας 
ενός συστήματος, Ισοζύγια εξέργειας. Σχέσεις Θερμοδυναμικών Ιδιοτήτων : Εξισώσεις MAXWELL 
και CLAPEYRON, Συντελεστής JOULE – THOMSON. Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Αέριο: Carnot, 
Otto, Diesel, Sterling, Ericson, Brayton, Προωθητικοί κύκλοι. Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό: 
Carnot, Rankine, Ιδανικός κύκλος Rankine με αναθέρμανση ή/ και αναγέννηση, Διπλοί και 
συνδυασμένοι κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό. Κύκλοι Παραγωγής  Ψύξης: Ιδανικοί και 
πραγματικοί κύκλοι ψύξης με συμπίεση, Αντλίες θερμότητας, Ψυκτικοί κύκλοι αερίων, Συστήματα 
παραγωγής ψύξης με απορρόφηση, Θερμοηλεκτρικά συστήματα παραγωγής ψύξης. 

 
MM206 ΦΥΣΙΚΗ Υ 
Ηλεκτροστατική, Μαγνητοστατική, Εξισώσεις Maxwell, Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Kυματική 
Οπτική, Γεωμετρική Οπτική, Συμβολή και Συμφωνία, Περίθλαση. 

 
3ο Εξάμηνο 

 
MM300 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Υ 
Εισαγωγικές έννοιες, συνήθεις διαφορικές εξισώσεις 1ης, 2ης και ανώτερης τάξης, επίλυση με 
δυναμοσειρές, γραμμικά συστήματα, μετασχηματισμός Laplace. 

 
MM302 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ2 
Tεχνολογικά υλικά και ιδιότητές τους - Kύκλος ζωής υλικών - Kόστος και διαθεσιμότητα των υλικών 
- Δομή των υλικών, χημικοί δεσμοί - Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες δεσμοί, ενδοατομικές 
δυνάμεις - Διάταξη των ατόμων στα στερεά - Mοντέλο των σκληρών σφαιρών. Kρυσταλλογραφία 
- Δομή των πολυμερών και  των ανοργάνων γυαλιών -  Πυκνότητα  των στερεών -  Mέτρο 
ελαστικότητας, Nόμος Hooke - Θεωρητική βάση του μέτρου ελαστικότητας - Σύνθετα υλικά - 
Γραμμική και μη γραμμική ελαστικότητα - Aνελαστική συμπεριφορά και πλαστική παραμόρφωση - 
Θεωρητική αντοχή των κρυστάλλων - Γραμματοαξίες και ιδιότητές τους - Mηχανισμοί 
ισχυροποίησης, εργοσκλήρυνση - Θραύση και δυσθραυστότητα – Kόπωση: Πολυκυκλική και 
ολιγοκυκλική κόπωση - Eρπυσμός και θραυσερπυσμός - Oξείδωση και διάβρωση υλικών. 

 
MM303 ΔΥΝΑΜΙΚΗ Υ2 
Κινηματική υλικού σημείου (διάνυσμα θέσεως, ταχύτητα, επιτάχυνση) – Σχετική μεταφορική 
κίνηση – Κινητική υλικών σημείων (νόμοι κίνησης του Newton και του Euler, αρχές της ώσης και 
ορμής, αρχές έργου και ενέργειας) – Εφαρμογές (κρούση, διαστημομηχανική) – Κινηματική 
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στερεού σώματος (μεταφορική κίνηση, περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα, επίπεδη κίνηση, 
περιστροφή γύρω από σταθερό σημείο, γενική χωρική κίνηση, σχετική κίνηση ως προς 
περιστρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων) – Κινητική στερεού σώματος (τανυστής αδράνειας, 
στροφορμή και κινητική ενέργεια, εξισώσεις του Euler, αρχές ώσης και ορμής, αρχές έργου και 
ενέργειας) – Εφαρμογές (κρούση, ζυγοστάθμιση, αξονοσυμμετρικά σώματα). 

 
MM304 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ Υ1 
Εισαγωγή: Νόμοι και μηχανολογικές εφαρμογές Θερμοδυναμικής. Θερμοδυναμική ανάλυση 
σύνθετων κύκλων ατμού και αερίων. Εφαρμογές σε ατμοστρόβιλους και αεριοστρόβιλους ισχύος. 
Θερμοδυναμική ανάλυση ακροφυσίων: ταχύτητα ήχου, σχέσεις Mach, συγκλίνον-αποκλίνον 
ακροφύσιο. Ανάλυση στροβιλοκινητήρα αεροσκάφους και συστημάτων πρόωσης διαστήματος. 
Θερμοδυναμική ανάλυση κύκλων εμβολοφόρων ΜΕΚ τύπου Otto και Diesel. Ενεργειακή ανάλυση 
κύκλων. Ιδανικά μίγματα αερίων: διεργασίες ανάμιξης, συμπίεσης και εκτόνωσης. Μίγματα αερίων- 
ατμών: υγρός αέρας, πύργοι ψύξης και κλιματισμός χώρων. Καύσιμα και καύση. Εξισώσεις καύσης, 
λόγος αέρα-καυσίμου και περίσσεια αέρα. Θερμοδυναμική ανάλυση καύσης: υπολογισμός 
αδιαβατικής και πραγματικής θερμοκρασίας καυσαερίων. Εφαρμογές 2ου Νόμου σε καύση και 
χημικές αντιδράσεις. Θερμοδυναμική ανάλυση θέρμανσης και ψύξης: αντλίες θερμότητας, 
παραγωγή ψύξης με συμπίεση και απορρόφηση, διεργασία Linde για υγροποίηση αέρα. 
Συμπαραγωγή θερμότητας και ενέργειας. Συνδυασμένοι κύκλοι αεριοστροβίλου-ατμοστροβίλου. 
Υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας. Σύγχρονοι θερμο-ηλεκτρικοί σταθμοί. Παραγωγή 
ενέργειας από σχάση και σύντηξη. Διαφορικές σχέσεις Θερμοδυναμικής. Βασικές αρχές στατιστικής 
Θερμοδυναμικής. Επίσκεψη σε βάση συντήρησης αεροσκαφών ή θερμοηλεκτρικό σταθμό. 

 
MM305 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υ3 
Επανάληψη Γραμμικής Άλγεβρας. Εισαγωγή στη διαδικασία μοντελοποίησης προβλημάτων 
βελτιστοποίησης. Μέθοδος Simplex.·Δυϊκή Θεωρία. Ανάλυση Ευαισθησίας. Επεκτάσεις Γραμμικού 
Προγραμματισμού. Προβλήματα Δικτύων (συντομότερης διαδρομής, μέγιστης ροής, ροής 
ελάχιστου κόστους, δέντρου ελάχιστης κάλυψης, μορφοποιημένα ως προβλήματα Γραμμικού 
Προγραμματισμού). Προβλήματα Μεταφοράς,Μεταφόρτωσης και Ανάθεσης. 

 
4ο Εξάμηνο 

 
MM400 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Υ 
Θεωρία Sturm-Liouville. Αναπτύγματα σε Ιδιοσυναρτήσεις. Σειρές Fourier. Εισαγωγή στο 
Mathematica και στην χρήση Υπολογιστικού Περιβάλλοντος . Ταξινόμηση Διαφορικών Εξισώσεων 
με Μερικές Παραγώγους, Χαρακτηριστικές Καμπύλες-Μέθοδος Χαρακτηριστικών. Εξισώσεις 
Ελλειπτικού Τύπου (Εξίσωση Laplace, Poisson), Μέθοδος Χωριζόμενων Μεταβλητών και 
Πεπερασμένου Μετασχηματισμού Fourier. Προβλήματα Dirichlet &amp; Von Neuman. Εφαρμογή 
σε Καρτεσιανές Συντεταγμένες, Κυλινδρικές Συντεταγμένες, Σφαιρικές Συντεταγμένες. Εξισώσεις 
Παραβολικού Τύπου (Εξίσωση Μεταφοράς Θερμότητας) Επίλυση μεΜέθοδο Χωριζόμενων 
Μεταβλητών. Εξισώσεις Υπερβολικού Τύπου (Εξίσωση Κύματος)-Επίλυση με Μέθοδο Χωριζόμενων 
Μεταβλητών. Ολοκληρωτικός Μετασχηματισμός Fourier. Μεταφορά Θερμότητας και Κυματική 
Εξίσωση σε Άπειρο και Ημιάπειρο Χώρο. 

 
MM401 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υ3 
Επανάληψη γραμμικού προγραμματισμού. Εισαγωγή στο μη γραμμικό προγραμματισμό - 
Κυρτότητα συναρτήσεων και συνόλων. Προβλήματα χωρίς περιορισμούς. Προβλήματα με 
περιορισμούς. Πολλαπλασιαστές Lagrange - Συνθήκες Karush Kuhn Tucker. Δυναμικός 
Προγραμματισμός - Αρχή του Bellman. Συνθήκες βελτιστότητας. Προβλήματα περιορισμένου 
χρονικού ορίζοντα - Προβλήματα άπειρου χρονικού ορίζοντα. 

 
MM402 MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ I Υ2 
Εισαγωγή. Η έννοια του συνεχούς μέσου. Γενική αρχές επιλύσεως υπερστατικών προβλημάτων. 
Παραδείγματα απλών υπερστατικών προβλημάτων. 
Ανάλυση παραμορφώσεων. Μελέτη απειροστής κινήσεως, οι τανυστές των απειροστών 
παραμορφώσεων και στροφών. Ορθές και διατμητικές παραμορφώσεις. Μέγιστες και ελάχιστες 
ορθές  και  διατμητικές  παραμορφώσεις,  οι  κύριες  κατευθύνσεις.  Υπολογισμός  μεταβολής 
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απειροστού όγκου, η ανηγμένη διόγκωση. Επίπεδη κίνηση, αλλαγή συστήματος συντεταγμένων, 
μηκυνσιόμετρα, ο κύκλος του Mohr. Απλές μορφές του τανυστή των παραμορφώσεων: καθαρή 
διόγκωση, απλή διάτμηση. Ο αποκλίνων τανυστής των παραμορφώσεων. Οι εξισώσεις 
συμβιβαστού των παραμορφώσεων και ο υπολογισμός των μετατοπίσεων από των τανυστή των 
παραμορφώσεων. 
Τάσεις. Εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις σε παραμορφώσιμα σώματα. Το διάνυσμα της τάσεως, 
ο τανυστής των τάσεων, το διάνυσμα της τάσεως σε πλάγιες τομές. Η διατήρηση της ορμής και της 
στροφορμής: οι διαφορικές εξισώσεις της ισορροπίας και η συμμετρία του τανυστή τάσεων. Οι 
κύριες κατευθύνσεις του τανυστή των τάσεων, οι κύριες τάσεις. Επίπεδη εντατική κατάσταση, 
αλλαγή συστήματος συντεταγμένων, ο κύκλος του Mohr του τανυστή των τάσεων. Απλές εντατικές 
καταστάσεις: μονοαξονικός εφελκυσμός/θλίψη, διαξονικός εφελκυσμός/θλίψη, υδροστατική 
πίεση, καθαρή διάτμηση. Ο αποκλίνων τανυστής των τάσεων. 
Ελαστικές καταστατικές εξισώσεις. Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων ισότροπων γραμμικώς- 
ελαστικών υλικών. Το μέτρο ελαστικότητας (Young), ο λόγος του Poisson, τα μέτρα διατμήσεως 
και διογκώσεως, οι σχέσεις των ελαστικών σταθερών μεταξύ τους. Ασυμπίεστα υλικά. Θερμικές 
παραμορφώσεις και οι αντίστοιχες θερμομηχανικές καταστατικές εξισώσεις. 
Λεπτότοιχα δοχεία πιέσεως (λέβητες). Τάσεις σε σφαιρικούς και κυλινδρικούς λέβητες υπό 
εσωτερική και εξωτερική πίεση. Τάσεις σε λέβητες εκ περιστροφής. 
Το πρόβλημα συνοριακής τιμής. Το γενικό μαθηματικό πρόβλημα συνοριακής τιμής στη γραμμική 
ελαστοστατική: διατύπωση του προβλήματος, η αρχή της επαλληλίας, η αρχή του Saint-Venant. 
Η μοναδικότητα της λύσεως και ο «ελλειπτικός» χαρακτήρας των διαφορικών εξισώσεων του 
προβλήματος. Οι εξισώσεις της ελαστικότητας συναρτήσει των μετατοπίσεων (Navier) και 
συναρτήσει των τάσεων (Beltrami-Michell). 
Ανάλυση δοκών (το πρόβλημα του Saint-Venant). Διατύπωση του προβλήματος, οι συνοριακές 
συνθήκες κατά Saint-Venant. Ακριβείς λύσεις: i) εφελκυσμός/θλίψη, ii) στρέψη ατράκτων 
κυκλικής και τυχαίας διατομής, η συνάρτηση στρεβλώσεως και η τασική συνάρτηση κατά Prandtl, 
η διατμητική ροή, iii) καθαρή κάμψη, η λοξή κάμψη και η ουδέτερη γραμμή, iv) κάμψη με 
τέμνουσα, το κέντρο διατμήσεως, η εξίσωση Jourawski. Προσεγγιστικός υπολογισμός των 
διατμητικών τάσεων στην κάμψη με διάτμηση. Έκκεντρη αξονική φόρτιση, ο πυρήνας της 
διατομής. Σύγκριση ορθών και διατμητικών τάσεων σε δοκούς. Διαστατολόγηση ατράκτου σε 
στρεπτοκαμπτική καταπόνηση. 

 
MM403 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ I Υ1 
Ιδιότητες ρευστών - Πεδία ροής - Γήινη ατμόσφαιρα - Υδροστατικές δυνάμεις σε επίπεδες και 
καμπύλες επιφάνειες - Εξισώσεις μεταφοράς Reynolds: διατήρησης μάζας, γραμμικής ορμής, 
στροφορμής και ενέργειας - Εξισώσεις Euler και Bernoulli - Μετρήσεις πίεσης και ταχύτητας - Ροή 
ιδανικού ρευστού: στοιχειώδεις ροές - Διαφορικές εξισώσεις ροής (Navier-Stokes) - Ιδιότητες 
τύρβης – Στρωτά και τυρβώδη οριακά στρώματα – Υπολογισμός διατμητικής τάσης και 
οπισθέλκουσας δύναμης – Ροή σε κλειστούς αγωγούς - Απώλειες τριβών - Αδιάστατη ανάλυση και 
αρχή ομοιότητας - Αρχές συμπιεστής ροής - Ροή σε ανοικτούς αγωγούς. 

 
MM404 ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Υ2 
Kρυσταλλική Δομή Mετάλλων - Kόκκοι και Ορια Kόκκων - Φάσεις και Διαφασικά Σύνορα - 
Θερμοδυναμική της Δομής - Eλεύθερη Eνέργεια και Θερμοδυναμική ισορροπία - Kράματα - 
Kανόνας φάσεων του Gibbs - Διμερή Διαγράμματα Φάσεων - Στοιχεία Kινητικής - Διάχυση και 
Νόμοι του Fick - Mετασχηματισμοί Φάσεων - Πυρήνωση και Aνάπτυξη Nέας Φάσης - Aνόπτηση και 
Aνακρυστάλλωση - Tο σύστημα Fe-C - Xάλυβες - Θερμικές Kατεργασίες Xαλύβων - Mαρτενσιτικός 
Mετασχηματισμός και Eμβαπτότητα Xαλύβων - Eλαφρά Kράματα - Σκλήρυνση με Kαθίζηση - 
Kράματα αλουμινίου, Mαγνησίου και Tιτανίου. Yπερκράματα. Το μάθημα περιλαμβάνει 
υποχρεωτικό εργαστήριο με τρεις εργαστηριακές ασκήσεις στους τομείς (α) του χαρακτηρισμού 
της δομής τωμ μετάλλων με την τεχνική της μεταλλογραφίας, (β) των θερμικών κατεργασιών των 
χαλύβων και (γ) χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων (εμβαπτότητα και σκληρότητα). 

 
5ο Εξάμηνο 

 
MM500 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Υ3 
Επανάληψη  Θεωρίας  Πιθανοτήτων  •  Μαρκοβιανές  Αλυσίδες  •  Εισαγωγή  στις  Στοχαστικές 
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Διαδικασίες • Ορισμοί Μαρκοβιανών Αλυσίδων • Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov • Ταξινόμηση 
Καταστάσεων μιας Μαρκοβιανής Αλυσίδας • Χρόνοι Πρώτης Διάβασης • Μακροχρόνιες 
(Ασυμπτωτικές) Ιδιότητες Μαρκοβιανών Αλυσίδων • Καταστάσεις Απορρόφησης • Μαρκοβιανές 
Αλυσίδες Συνεχούς Χρόνου Θεωρία Ουράς • Πρότυπο Παράδειγμα • Η Βασική Δομή των Προτύπων 
Ουράς • Παραδείγματα Πραγματικών Συστημάτων Ουράς • Ο Ρόλος της Εκθετικής Κατανομής • Η 
Διαδικασία Γεννήσεων-Θανάτων • Πρότυπα Ουράς της Διαδικασίας Γεννήσεων-Θανάτων • 
Πρότυπα Ουράς με μη Εκθετικές Κατανομές • Πρότυπα Ουράς με Προτεραιότητα • Δίκτυα Ουρών 
Εφαρμογές της Θεωρίας Ουράς • Παραδείγματα • Λήψη Αποφάσεων • Διαμόρφωση Συναρτήσεων 
Κόστους Αναμονής • Πρότυπα Αποφάσεων 

 
MM501 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Υ 
Μέθοδοι επίλυσης γραμμικών και μη γραμμικών αλγεβρικών συστημάτων. Αριθμητική παρεμβολή 
και ολοκλήρωση. Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων με Runge-Kutta και 
μερικών διαφορικών εξισώσεων με την μέθοδο πεπερασμένων διαφορών. 

 
MM502 MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ II Υ2 
Ανάλυση δοκών – Η ελαστική γραμμή. Η εξίσωση της ελαστικής γραμμής δοκού, το βέλος κάμψεως 
λόγω τεμνουσών δυνάμεων, οι συνοριακές συνθήκες, η μέθοδος των γενικευμένων συναρτήσεων. 
Υπερστατικά προβλήματα. Η μέθοδος των τριών ροπών (Clapeyron). Διαστατολόγηση δοκών. 
Το επίπεδο πρόβλημα. Επίπεδη παραμόρφωση, επίπεδη εντατική κατάσταση, γενικευμένη επίπεδη 
εντατική κατάσταση. Το γενικό επίπεδο πρόβλημα στη γραμμική ελαστικότητα. Το γενικό επίπεδο 
πρόβλημα συναρτήσει των τάσεων. Η τασική συνάρτηση Airy, πολυωνυμική μορφή τασικών 
συναρτήσεων. Εφαρμογές. Κυλινδρικές συντεταγμένες, η γενική λύση της διαρμονικής εξισώσεως 
σε πολικές συντεταγμένες στο πλαίσιο των χωριζομένων μεεταβλητών. Αξονοσυμμετρικά επίπεδα 
προβλήματα, λέβητας με εσωτερική και εξωτερική πίεση. Άπειρο έλασμα με οπή. 
Eνεργειακές μέθοδοι. Γενικά αποτελέσματα: στατικώς επιτρεπτό πεδίο τάσεων και κινηματικώς 
επιτρεπτό πεδίο μετατοπίσεων, η αρχή των δυνατών έργων, η αρχή των δυνατών έργων ως ικανή 
συνθήκη για ισορροπία, εναλλακτικές διατυπώσεις του γενικού προβλήματος συνοριακής τιμής σε 
ένα παραμορφώσιμο στερεό, η μέθοδος του «μοναδιαίου φορτίου». Ελαστικά υλικά (γραμμικά ή 
μή): η ελαστική ενέργεια παραμορφώσεως και η ελαστική συμπληρωματική ενέργεια 
παραμορφώσεως, έργο και ελαστική ενέργεια παραμορφώσεως, τα θεωρήματα Castigliano και 
Engesser. Γραμμικώς ελαστικά υλικά: το θεώρημα «αμοιβαιότητας του έργου» (Βetti), ελαστική 
ενέργεια παραμορφώσεως σε απλούς φορείς, εφαρμογή του θεωρήματος Castigliano στην επίλυση 
υπερστατικών φορέων, τα θεωρήματα της ελάχιστης δυναμικής και της ελάχιστης 
συμπληρωματικής ενέργειας, προσεγγιστικές λύσεις, η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων. 
Λυγισμός: Η επίδραση της μεταβολής της γεωμετρίας του σώματος στην ισορροπία. Δοκός με 
εγκάρσια και αξονική φόρτιση, ο στύλος με έκκεντρη φόρτιση. Ο λυγισμός ως πρόβλημα ιδιοτιμής. 
Λυγισμός στύλων με διάφορες στηρίξεις. 
Mη-γραμμική συμπεριφορά υλικών. Πλαστικές παραμορφώσεις και ερπυσμός. Εισαγωγή στις 
θεωρίες της πλαστικότητας και της ιξοελαστικότητας. 

 
MM503 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Υ1 
Τρόποι μετάδοσης θερμότητας: Αγωγή-συναγωγή-ακτινοβολία, νόμος Fourier, συντελεστής 
συναγωγής, νόμος Stefan-Boltzmann. Μόνιμη μονοδιάστατη αγωγή: Επίπεδα, κυλινδρικά και 
σφαιρικά κελύφη, σύνθετη αντίσταση, εκτεταμένες επιφάνειες και πτερύγια. Mετάδοση θερμότητας 
με αγωγή σε δύο και τρείς διαστάσεις: Γενική εξίσωση αγωγής, εμπειρικές σχέσεις, επίλυση με 
μέθοδο πεπερασμένων διαφορών. Μεταβατική αγωγή: Διαστατική ανάλυση, αμελητέα εσωτερική 
αντίσταση, ημιάπειρο στερεό. Μετάδοση θερμότητας με συναγωγή: Εξαναγκασμένη και φυσική 
συναγωγή, θερμικό οριακό στρώμα, εμπειρικοί συντελεστές συναγωγής για  εσωτερικές και 
εξωτερικές ροές, συμπύκνωση και βρασμός, εναλλάκτες θερμότητας. Μετάδοση θερμότητας με 
ακτινοβολία: To φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, συμπεριφορά μελανής και γκρίζας 
επιφάνειας, συντελεστές όψης, εναλλαγή θερμότητας μεταξύ γκρίζων επιφανειών. 

 
MM604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Υ 
Εισαγωγή στην Ηλεκτροτεχνία. Ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος 
(Νόμοι Kirchoff, μιγαδική παράσταση ηλεκτρικών μεγεθών). Ισχύς, συντελεστής και τρίγωνο 
ισχύος. Θεωρήματα κυκλωμάτων (Thevenin & Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος). 
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Τριφασικά δίκτυα, γραμμές  μεταφοράς ηλ. ενέργειας. Στοιχεία μαγνητικού πεδίου, 
ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, μαγνητικά κυκλώματα. Εισαγωγή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
Δίκτυα διανομής. Στοιχεία ηλεκτρολογικού σχεδίου. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.  Υλικά 
και εξαρτήματα εσωτερικών εγκαταστάσεων. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες 
εσωτερικών  εγκαταστάσεων.  Βασικοί  υπολογισμοί  ΕΗΕ.  Εγκαταστάσεις  φωτισμού.  Στοιχεία 
φωτοτεχνίας. Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. Εγκαταστάσεις γειώσεων και προστασία από 
ηλεκτροπληξία. Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων. Μαγνητικά κυκλώματα και σιδηρομαγνητικά υλικά. 
Μετασχηματιστές. Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές: Περιστροφική κίνηση. Αρχή λειτουργίας 
μηχανών συνεχούς ρεύματος, κατασκευαστικά στοιχεία. Κινητήρες και γεννήτριες συνεχούς 
ρεύματος,  ισοδύναμα  κυκλώματα.  Αρχές  λειτουργίας  μηχανών  εναλλασσομένου  ρεύματος. 
Σύγχρονες μηχανές, ισοδύναμα κυκλώματα. Παραλληλισμός σύγχρονων γεννητριών. Ασύγχρονες 
μηχανές,  τριφασικός  επαγωγικός  κινητήρας,  χαρακτηριστική  ροπής  –  ταχύτητας,  ρύθμιση 
στροφών, διατάξεις εκκίνησης. Ειδικοί τύποι κινητήρων (σερβομοτέρ, βηματικοί κινητήρες κτλ). 
Υπολογισμοί εγκαταστάσεων κίνησης. Διατάξεις εκκίνησης και προστασίας κινητήρων. Ρελαί και 
αυτοματισμοί κινητήρων. Έλεγχος στροφών  κινητήρων. Αντιστροφείς (inverters). 
Ηλεκτροπνευματικά  και  ηλεκτροϋδραυλικά  συστήματα.Ηλεκτρονικά  ισχύος  και  βιομηχανικοί 
αυτοματισμοί. 

 
6ο Εξάμηνο 

 
MM504 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Υ2 
Εισαγωγή στην ανάλυση των μηχανολογιών κατασκευών. Τάσεις λειτουργίας, επιτρεπόμενες 
τάσεις, συντελεστές ασφάλειας, στατική και δυναμική αντοχή (κόπωση), συνδυασμένες φορτίσεις 
- ισοδύναμες τάσεις. Στοιχεία σύνδεσης. Ηλώσεις. Κοχλιοσυνδέσεις. Προένταση κοχλιοσυνδέσεων. 
Κοχλίες κίνησης. Στοιχεία και μέθοδοι μεταφοράς ροπής-κίνησης και μετάδοση ισχύος. 
Ιμαντοκίνηση-Αλυσοκίνηση. Άτρακτοι και άξονες. Οδοντωτοί τροχοί. 

 
MM600   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ3 
Βασικές έννοιες ποιότητας και στατιστικής. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής 
με διαλογή. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με μέτρηση. Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας. Ανάλυση 
δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής. 
Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης. Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου. 
Βελτίωση ποιότητας με στατιστικά πειράματα. Γενικές αρχές στατιστικών πειραμάτων. 

 
MM602   ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ1 
Ενοποίηση νόμων μοριακής μεταφοράς Fourier, Fick, Newton. Στοιχεία στατιστικής μηχανικής και 
κινητικής θεωρίας των αερίων. Κατάστρωση διαφορικών ισοζυγίων μεγέθους. Διάχυση σε αέρια 
και υγρά. Διάχυση σε στερεά. Ανάλυση φαινομένων μεταφοράς με συναγωγή. Ημιεμπειρική 
αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων - οι συντελεστές μεταφοράς. Συνδυασμένη μεταφορά 
θερμότητας-μάζας. Μεταφορά μάζας με χημική αντίδραση. 

 
MM603 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ Υ1 
Κινηματική Ροών: Ροϊκή Συνάρτηση και Συνάρτηση Δυναμικού -Ροή Ιδανικού Ρευστού: Βασικές 
και Σύνθετες Ροές - Εξίσωση Euler - Τάσεις και Παραμορφώσεις σε Ρευστά - Καταστατικές Εξισώσεις 
- Διαφορικές Εξισώσεις Navier - Stokes: Ακριβείς Λύσεις σε Απλές Ροές - Έρπουσες Ροές - Στρωτό 
Οριακό Στρώμα - Φαινόμενα Μετάβασης Στρωτής σε Τυρβώδη Ροή - Τυρβώδες Οριακό Στρώμα - 
Ροή σε Δέσμες, Στρώματα Ανάμιξης και Ολκούς (wakes) - Θεωρία και Μοντέλα Τύρβης: 
Επιμερισμός Reynolds, Φασματική Ανάλυση, Κλίμακες Τύρβης, Τυρβώδες Ιξώδες, Αεροδυναμική 
Πτερυγίων και Ανεμογεννητριών, Αιολικό Δυναμικό, Ρευστομηχανικές Ταλαντώσεις. 

 
ΜΜ618 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚ1 
Ηλιακή ακτινοβολία. Χαρακτηριστικά ηλιακής ακτινοβολίας. Ηλιακή σταθερά, φάσμα ηλιακής 
ακτινοβολίας, απορρόφηση από την ατμόσφαιρα, διάχυτη ακτινοβολία. Δυνατότητες αξιοποίησης 
ηλιακής ενέργειας. Παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα. Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες και 
διατάξεις θέρμανσης νερού και αέρα, συλλέκτες κενού, μέθοδος f-chart. Φωτοβολταϊκά 
συστήματα, συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα παραγωγής ενέργειας. Συστήματα βιομηχανικής 
ψύξης. Ψυκτικός κύκλος συμπίεσης κεκορεσμένων ατμών, απορροφητικοί ψύκτες και λοιπές 
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τεχνολογίες ψύξης. Αντλίες θερμότητας, αρχή λειτουργίας, τύποι και εφαρμογές. Στοιχεία 
βιομηχανικής τεχνολογίας τροφίμων - Έλεγχος μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Αποστείρωση, 
ψύξη και κατάψυξη τροφίμων. Υπολογισμός φορτίου ψυκτικού θαλάμου. Αγροτικές εφαρμογές. 
Απαιτήσεις φυτικών οργανισμών σε θερμοκρασία, υγρασία και σύσταση αέρα. Χαρακτηριστικά 
θερμοκηπίων και κατασκευαστικοί τύποι. Θερμική ανάλυση λειτουργίας θερμοκηπίων και 
συστήματα θέρμανσης. Μετάδοση θερμότητας σε μικροκλίμακα και εφαρμογές της. 

 
MM620 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΚ2 
Διακριτά Συστήματα. Συνεχή Συστήματα. Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους. Πεπερασμένα 
Στοιχεία σε Μονοδιάστατα Προβλήματα. Δισδιάστατα Προβλήματα Συνοριακών Τιμών. 
Πεπερασμένα Στοιχεία σε Δισδιάστατα Προβλήματα. Πεπερασμένα Στοιχεία με Συναρτήσεις 
Ανώτερου Βαθμού – Ισοπαραμετρικά Στοιχεία. Προγραμματισμός της Μεθόδου. Ειδικά Θέματα 
(προβλήματα 4ου βαθμού, παραβολικά και υπερβολικά προβλήματα). 

 

MM621 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ   ΥΚ2 
Ανασκόπηση θεμελιωδών εννοιών: εσωτερικές δυνάμεις, τάσεις, παραμορφώσεις • 
Μετασχηματισμοί τάσεων: κύριες τάσεις, κύρια επίπεδα και διευθύνσεις, μέγιστες διατμητικές 
τάσεις • Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας: γραμμική και μη γραμμική ελαστικότητα, 
ανελαστικότητα, γενικευμένος νόμος του Hooke • Στοιχεία θεωρίας πλαστικότητας: καμπύλη 
διαρροής, ισοδύναμη τάση – παραμόρφωση, κριτήρια πλαστικής διαρροής (Von Misses, Tresca) • 
Μικροπλαστικότητα κρυστάλλων: γραμμοαταξίες, ολίσθηση κρυσταλλικών επιπέδων, νόμος 
Schmid • Μηχανισμοί ισχυροποίησης: εργοσκλήρυνση, κραμάτωση, γήρανση – καθίζηση, 
ισχυροποίηση από σύνορα κόκκων • Αρχές θραυσεομηχανικής • Συμπεριφορά σε δυναμικές 
καταπονήσεις (κόπωση) •Συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες (ερπυσμός) •Μηχανικές δοκιμές 
(εφελκυσμός – κρούση – σκληρότητα) 

 
MM631 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Υ 
Μορφοποίηση και εφαρμογές προβλημάτων ακέραιου και μεικτού ακέραιου προγραμματισμού. 
Ευφυείς χρήσεις δυαδικών μεταβλητών στη μορφοποίηση μοντέλων. Μέθοδος διακλάδωσης και 
φραγμού (branch and bound). Μέθοδος επίπεδων τομών (cutting planes). Σχεδιασμός και 
ανάλυση αλγορίθμων συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Εφαρμογές σε 
δίκτυα και γραφήματα. Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση τεχνικών τοπικής βελτιστοποίησης, 
δυναμικού προγραμματισμού, μυωπικών αλγορίθμων, προσεγγιστικών και ευρετικών μεθόδων. 

 
7ο Εξάμηνο 

 
MM702 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ1 
Αντιπροσωπευτικές φυσικές διεργασίες και βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού. Ολοκληρωτικά ισοζύγια 
μάζας και ενέργειας. Παραδείγματα εφαρμογών σε ποικιλία διεργασιών.Δυναμική συμπεριφοράκαι 
αυτόματος έλεγχος διεργασιών. Ανασκόπηση θερμοδυναμικής μιγμάτων. Ισορροπία υγρού- 
ατμώνπτητικού μίγματος. Νόμοι Raoult και Henry. Απλές αποστάξεις. Κλασματική απόσταξη 
δυαδικού μίγματος.Υπολογισμός κατά McCabe-Thiele στήλης με δίσκους. Απορρόφηση αερίων. 
Σχεδιασμός στήλης πληρωτικού υλικού. Διεργασίες ύγρανσης. Θερμοκρασίες υγρού θερμομέτρου 
και αδιαβατικού κορεσμού. Σχεδιασμός υγραντήρα αέρα. Σχεδιασμός πύργου ψύξης. Μεταβολές 
υγρασίας σε γεωφυσική κλίμακα. Εισαγωγή στις διεργασίες προσρόφησης. 

 
MM703 ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ Υ1 
Είδη και Χρήσεις Στροβιλομηχανών: Αντλίες, Συμπιεστές και Στρόβιλοι - Θερμοδυναμική 
Στροβιλομηχανών - Ρευστομηχανική Στροβιλομηχανών - Αεροδυναμική Πτερυγίων- 
Αεροθερμοδυναμική Ακροφυσίων - Στροβιλομηχανές Συστημάτων Προώθησης - Κατασκευαστικά 
Στοιχεία Στροβιλομηχανών - Συστήματα Ελέγχου Στροβιλομηχανών - Μετρήσεις σε 
Στροβιλομηχανές - Μαθηματικά Μοντέλα για Στροβιλομηχανές. 

 
MM700 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ3 
Σχεδιασμός προϊόντων – επιλογή και ανάπτυξη προϊόντων. Στρατηγική διαδικασιών & σχεδιασμός 
παραγωγικής ικανότητας – τύποι διαδικασιών, παραγωγική ικανότητα εξοπλισμού, ανάλυση νεκρού 
σημείου  και  αξιολόγηση  επενδύσεων  με  τα  βασικά  κριτήρια  -  παρούσα  αξία,  ετήσια  αξία, 
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συντελεστής εσωτερικής απόδοσης, λόγος κόστους-οφέλους. Στρατηγική θέσης – επιλογή 
τοποθεσίας, μέθοδοι αξιολόγησης παραγόντων, ελαχιστοποίησης κόστους μεταφοράς και 
προτύπου μεταφοράς. Στρατηγική χωροταξικής διάταξης. Ανθρώπινοι πόροι & σχεδιασμός 
εργασιών – σχεδίαση επάνδρωσης, μέτρηση και δειγματοληψία εργασίας. Στρατηγική προμηθειών 
– κάθετη ολοκλήρωση, διαχείριση προμηθειών και αγορά just-in-time. Στρατηγική οργανωτικής 
δομής. 

 
MM720 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Υ2 
Ταλαντώσεις γραμμικών συστημάτων ενός βαθμού ελευθερίας, μαθηματικά μοντέλα, κατάστρωση 
εξίσωσης κίνησης, ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση, απόκριση σε διάφορες διεγέρσεις 
(κρουστική, παλμική, αρμονική, σύνθετη, περιοδική, μη-περιοδική), μετασχηματισμός Fourier, 
συνάρτηση μετάδοσης – Εφαρμογές (Aποφυγή μεταδόσεως μηχανικών ταλαντώσεων, επιλογή 
χαρακτηριστικών θεμελίωσης μηχανής, αρχές λειτουργίας οργάνων μέτρησης ταλαντωτικών 
μεγεθών) – Ταλαντώσεις μηχανικών διατάξεων με τη βοήθεια διάκριτων μοντέλλων πολλών 
βαθμών ελευθερίας, ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές, ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, 
ανάλυση με την μέθοδο  των ιδιομορφών – Ταλαντώσεις μονοδιάστατων  συνεχών φορέων 
(ταλαντώσεις χορδής, ράβδου, ατράκτου, δοκού) – Mέτρηση ταλαντώσεων μηχανών και 
κατασκευών, μέθοδοι πειραματικού προσδιορισμού μορφικών χαρακτηριστικών – Προσεγγιστικές 
μέθοδοι ανάλυσης (μέθοδοι Rayleigh, Rayleigh-Ritz, Galerkin) – Δυναμική μηχανών (κρίσιμες 
ταχύτητες, ζυγοστάθμιση). 

 
MM710 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΚ1 
Μοντελοποίηση φαινομένων μεταφοράς. Ταξινόμηση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων. Μέθοδος 
χαρακτηριστικών για την επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων υπερβολικής μορφής. Μέθοδος 
Πεπερασμένων Διαφορών (ΜΠΔ). Ευστάθεια, Ακρίβεια και συνέπεια αριθμητικών σχημάτων. 
Επίλυση συστημάτων γραμμικών και μη γραμμικών εξισώσεων. Αριθμητική επίλυση συναγωγής 
διάχυσης θερμότητας ή μάζας. Εφαρμογή στην εξίσωση Burgers. Επίλυση μη γραμμικών 
παραβολικών προβλημάτων με ΜΠΔ. Eφαρμογή στην ανάπτυξη οριακού στρώματος πάνω από 
πλάκα και κύλινδρο. Εισαγωγή μεθόδου πεπερασμένων όγκων για την επίλυση μερικών 
διαφορικών εξισώσεων ελλειπτικού τύπου. Εφαρμογή στην επίλυση μεταφοράς θερμότητας σε 
πλάκα τετραγωνικής διατομής. Εισαγωγή στην μέθοδο SIMPLE για την επίλυση των διδιάστατων 
Navier-Stokes. Εισαγωγή στην χρήση προγραμμάτων λογισμικού για την λύση προβλημάτων ροής: 
Εφαρμογή στην επίλυση ροής με ανακυκλοφορία σε κοιλότητα (π.χ. με το υπολογιστικό πακέτο 
FLUENT). 

 
MM622 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΚ2 
Εισαγωγή: Μικρομηχανισμοί των πλαστικών παραμορφώσεων σε μέταλλα, πολυμερή και 
γεωυλικά. 
Το κριτήριο διαρροής: Η γενική μορφή του κριτηρίου διαρροής σε ισότροπα υλικά. Κριτήρια 
ανεξάρτητα από την υδροστατική τάση. Γεωμετρική παράσταση του κριτηρίου διαρροής στον 
«χώρο των κυρίων τάσεων», το «Π‐επίπεδο». Τα κριτήρια διαρροής κατά Tresca και von Mises. Ο 
νόμος της πλαστικής ροής: Αναλυτική περιγραφή της εργοσκληρύνσεως. Τα αξιώματα των Drucker 
και Il’iushin και ο μέγιστος ρυθμός του πλαστικού έργου. Η κυρτότητα της επιφάνειας διαρροής 
στον χώρο των τάσεων. Η καθετότητα του ρυθμού τανυστή των πλαστικών παραμορφώσεων στην 
επιφάνεια διαρροής. Οι εξισώσεις Prandtl‐Reuss. 
Επίλυση  ελαστοπλαστικών  προβλημάτων:  Καθαρή  κάμψη  δοκών,  στρέψη  ατράκτων, 
αποφόρτιση και υπολογισμός των παραμενουσών τάσεων. Κυλινδρικά δοχεία με εσωτερική πίεση. 
Συνδυασμός εφελκυσμού στρέψεως λεπτότοιχων σωλήνων, η εξάρτηση από την «τροχιά 
φορτίσεως». 
Οριακή ανάλυση: Ορισμός των στατικώς επιτρεπτών πεδίων τάσεων, κινηματικώς επιτρεπτών 
πεδίων ταχυτήτων και πεδίων καταρρεύσεως. Επιτρεπτές ασυνέχειες τάσεων και ταχυτήτων. Τα 
θεωρήματα της οριακής αναλύσεως. Παραδείγματα υπολογισμού άνω και κάτω φραγμάτων του 
φορτίου καταρρεύσεως. Εφαρμογές σε προβλήματα επίπεδης παραμορφώσεως, το «τραπεζοειδές» 
στατικώς επιτρεπτό πεδίο τάσεων. 
Τα  πεδία  των  γραμμών  ολισθήσεως:  Η  γενική  μέθοδος  επιλύσεως  συστήματος  οιονεί‐ 
γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δύο μεταβλητών με μερικές παραγώγους πρώτης τάξεως. 
Επίπεδη παραμόρφωση ενός απολύτως‐στερεού τέλεια‐πλαστικού σώματος. Η «υπερβολικότητα» 
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των εξισώσεων και ο υπολογισμός των «χαρακτηριστικών καμπυλών» (γραμμές ολισθήσεως). 
Ασυνέχειες τάσεων και ταχυτήτων. Οι ιδιότητες των πεδίων γραμμών ολισθήσεως. Παραδείγματα 
απλών πεδίων γραμμών ολισθήσεως. Μέθοδοι αριθμητικού υπολογισμού πεδίων γραμμών 
ολισθήσεως. 
Ανάλυση κατεργασιών διαμορφώσεως: Εξέλαση (extrusion), ολκή (drawing) και διέλαση 
(rolling). 

MM730 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΚ3 
Βασικές έννοιες, η φύση της προσομοίωσης, δομή ενός μοντέλου προσομοίωσης, συστήματα 
μοντελοποίησης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στοιχεία και οργάνωση ενός μοντέλου 
τμηματικής προσομοίωσης, προδιαγραφές συστήματος και απόδοση του μοντέλου, κατανεμημένη 
προσομοίωση και συνδυασμένη συνεχής/τμηματική προσομοίωση. Λογισμικό προσομοίωσης και 
γλώσσες προσομοίωσης, προσεγγίσεις ανάπτυξης μοντέλων, συγκρίσεις, έλεγχοι και δοκιμές 
εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας του μοντέλου προσομοίωσης. Στατιστικές διαδικασίες, 
τυπικές και πιθανολογικές κατανομές, συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των πειραμάτων 
προσομοίωσης και των αρχικών προδιαγραφών του συστήματος. 
Οι στόχοι της προσομοίωσης στη βιομηχανική παραγωγή, ειδικό λογισμικό προσομοίωσης για 
βιομηχανικές εφαρμογές, μελέτες περιπτώσεων και χρήση εφαρμογών ποιοτικής προσομοίωσης 
βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής, ανάπτυξη εφαρμογών, περιγραφή και ανάλυση των 
προβλημάτων και των αποτελεσμάτων προσομοίωσης. 

 
MM704 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Ε 
Το μάθημα εισάγει το φοιτητή στο υπολογιστικό και προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB (δομές, 
διαχείριση δομών, σχεδιασμός διαγραμμάτων, ενσωματωμένες συναρτήσεις, συναρτήσεις m-files) 
και τη χρήση του σε προβλήματα προσομοίωσης συστημάτων, αριθμητικής επίλυσης γραμμικών 
και μη γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων, αριθμητικής επίλυσης διαφορικών εξισώσεων 
(γραμμικών και μη- γραμμικών) και εξισώσεων διαφορών, βελτιστοποίησης και επεξεργασίας 
σημάτων. Η διδασκαλία των εννοιών και αλγορίθμων του μαθήματος βασίζεται σε εφαρμογές 
ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων που συναντώνται στις επιστήμες του μηχανικού. 

 
MM711 ΑΕΡOΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚ1 
Εξισώσεις Αεροδυναμικής για υποηχητική, διηχητική και υπερηχητική περιοχή - Οριακές συνθήκες 
- Αεροδυναμική λεπτών και κυρτών πτερυγίων σε υποηχητική ροή - Αεροδυναμική παχέων 
πτερυγίων σε υποηχητική ροή - Αεροδυναμική πτερυγίων αεροσκαφών και ελικοπτέρων 
Υπερηχητική Αεροδυναμική σε οπισθοκλινείς και Δέλτα πτέρυγες -Αεροδυναμική ατράκτου 
αεροσκάφους- Αεροδυναμική υψηλών κτιρίων- Αεροδυναμική γεφυρών και συναφών κατασκευών 
- Αεροδυναμική οχημάτων 

 
MM729 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΕΚ2 
Τεχνολογίες συγκολλήσεων – Μετάδοση θερμότητας στις συγκολλήσεις – Φυσική του τόξου και 
μεταφορά μετάλλου κατά τη συγκόλληση – Μεταλλουργία συγκολλήσεων – Παραμένουσες τάσεις 
και παραμορφώσεις σε συγκολλητές κατασκευές – Μηχανική συμπεριφορά των συγκολήσεων: 
Θραύση και κόπωση συγκολλητών κατασκευών – Ποιοτικός έλεγχος χυτών και συγκολλήσεων και 
μη-καταστρεπτικές δοκιμές. Εργαστήριο Συγκολλήσεων. 
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MM701 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΚ2 
Επισκόπηση των κατεργασιών διαμόρφωσης. Φαινομενολογική θεώρηση των μηχανικών ιδιοτήτων 
των μετάλλων. Βασικές έννοιες Πλαστικότητας και εφαρμογές στις κατεργασίες διαμόρφωσης. 
Κριτήρια διαρροής και καταστατικές εξισώσεις στην πλαστική περιοχή. Ανισοτροπία. Μηχανική των 
κατεργασιών (μέθοδος λόφου τριβής, μέθοδος άνω οριακών φορτίσεων, επίπεδη παραμόρφωση 
και πεδίο γραμμών ολισθήσεως κ.λπ). Κατεργασίες διαμόρφωσης του συμπαγούς υλικού 
(σφυρηλάτηση, έλαση, διέλαση, συρματοποίηση, ελκυσμός ράβδου). Κατεργασίες διαμόρφωσης 
του επιπέδου ελάσματος (κάμψη, βαθεία κοίλανση, διαμόρφωση με έκταση, διαξονικός 
εφελκυσμός). Διαγράματα οριακής διαμόρφωσης. Τριβή/Λίπανση. Απότμηση – Πρέσες. 
Ελαττώματα διαμορφωμένων τεμαχίων. Μη συμβατικές κατεργασίες διαμόρφωσης. 
Περιβαλλοντικές επιδράσεις των κατεργασιών διαμόρφωσης. 

 
 
8ο Εξάμηνο 

 
MM800 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ3 
Εισαγωγή στην Διοίκηση Παραγωγής. Προβλέψεις. Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής. 
Έλεγχος Αποθεμάτων. Προγραμματισμός Απαιτούμενων Υλικών (MRP). Χρονικός 
Προγραμματισμός Παραγωγής. Βασική Δυναμική Εργοστασίων. Βασικές Αρχές Μεταβλητότητας. 

 
MM801 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Υ2 
Εργαλειομηχανές (φάσμα, υποσυστήματα, στατική και δυναμική στιβαρότητα, γεωμετρική 
ακρίβεια). Κατεργασίες με καθορισμένη γεωμετρία κοπτικής αιχμής (τόρνευση, διάτρηση, 
φραιζάρισμα, πλάνισμα, κοπή οδοντώσεων, αυλάκωση). Κατεργασίες με μη καθορισμένη 
γεωμετρία κοπτικής αιχμής (λείανση, χόνιγκ, λάπιγκ, υπερλείανση) Μη συμβατικές κατεργασίες 
(ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχημική λείανση) Κατεργασίες συνθέτων και «νέων» υλικών. 

 
MM802 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Υ1 
Ιστορική εξέλιξη ΜΕΚ. Κύκλοι και ιδανικά μοντέλα κύκλων (εμβολοφόρες – αεριοστρόβιλοι). 
Κατασκευαστική μορφή, υλικά και ονοματολογία μερών και εξαρτημάτων. Κύριες κατηγορίες 
εμβολοφόρων ΜΕΚ. Κινητήρες οχημάτων. Ναυτικοί κινητήρες. Κινητήρες για στατικές εφαρμογές. 
Αεροπορικοί κινητήρες. Αεριοστρόβιλοι. Βασικές παράμετροι σχεδιασμού και λειτουργίας 
εμβολοφόρων ΜΕΚ. Θερμοχημεία καύσιμων μιγμάτων αέρα-καυσίμου. Λογισμικό προσδιορισμού 
θερμοφυσικών ιδιοτήτων. Υπολογισμοί λόγου αέρα με βάση τη σύσταση του καυσαερίου. 
Διεργασίες εναλλαγής αερίων σε ΜΕΚ. Ροή μέσα από σύστημα εισαγωγής – βαλβίδες – σύστημα 
εξαγωγής. Προπαρασκευή μίγματος σε βενζινοκινητήρα. Ροή της γόμωσης μεσα στον κύλινδρο. 
Καύση σε βενζινοκινητήρα. Θερμοδυναμική ανάλυση, υπολογισμός γραμμής καύσης με ανάλυση 
δυναμοδεικτικού διαγράμματος, δομή φλόγας, ταχύτητες διάδοσης, κτύπημα. Καύση σε κινητήρα 
diesel. Απευθείας και έμμεση έγχυση καυσίμου – συστήματα έγχυσης, συμπεριφορά ψεκαζόμενου 
πίδακα, υπολογισμός κατανομής μεγέθους σταγονιδίων – εξαερίωση – έναυση σταγονιδίων – 
καθυστέρηση έναυσης. Βενζινοκινητήρες φτωχής καύσης (GDI). Καύση σε αεριοστρόβιλο. 
Μετάδοση θερμότητας – ψύξη εμβολοφόρων ΜΕΚ. Υπολογισμοί θερμικής καταπόνησης εμβόλου, 
κυλινδροκεφαλής, χιτωνίων, βαλβίδων. Προϋπολογισμός κύκλου. Τριβές και λίπανση ΜΕΚ. 
Υπερπλήρωση MEK. Σχηματισμός ρύπων - Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης. 

 
MM803 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Υ 
Εισαγωγή στα συστήματα αυτόματου έλεγχου, Μαθηματικά μοντέλα φυσικών συστημάτων 
(εξισώσεις στο χώρο κατάστασης, συνάρτηση μεταφοράς, δομικά διαγράμματα, διαγράμματα 
ροής), Μετασχηματισμός Laplace, Υπολογισμός της συνάρτησης μεταφοράς διαφόρων φυσικών 
συστημάτων (μηχανικών, υδραυλικών, πνευματικών, ηλεκτρικών, θερμικών, κλπ), 
Χαρακτηριστικά συστημάτων ελέγχου με ανάδραση, Απόκριση συστημάτων στο πεδίο του χρόνου, 
Ανάλυση συστημάτων ελέγχου με την Μέθοδο του τόπου των ριζών, Βέλτιστος, στοχαστικός και 
μη γραμμικός έλεγχος, Απόκριση συχνότητας, αντιστάθμιση, Έλεγχος συστημάτων με Η.Υ, 
Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές, Βιομηχανικές Εφαρμογές συστημάτων αυτόματου έλεγχου. 

 
MM911 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ YΚ1 
Θερμικός  σχεδιασμός  εναλλακτών  θερμότητας.  Προβλήματα  επικαθίσεων.  Κατασκευαστικά 
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χαρακτηριστικά εναλλακτών θερμότητας. Εναλλάκτες διπλού σωλήνα. Εναλλάκτες αυλών- 
κελύφους. Ειδικοί τύποι εναλλακτών. Βελτιστοποίηση σχεδιασμού εναλλάκτη. Σχεδιασμός 
εναλλακτών αυλών-κελύφους με Η/Υ. Εισαγωγή στη διφασική ροή υγρού-ατμού. Τύποι βρασμού, 
κρίσιμη θερμοροή. Στάσιμος βρασμός και βρασμός με συναγωγή. Υπόψυκτος βρασμός. Τύποι 
εξατμιστήρων Εξατμιστήρες πολλαπλών βαθμίδων. Επανασυμπίεση ατμού. Συμπυκνωτές και 
τεχνολογία κενού. Ατμοπαραγωγοί. Τύποι ατμολεβήτων. Ενεργειακή ανάλυση. Κατασκευαστική 
διαμόρφωση του σύγχρονου ατμοπαραγωγού. Θάλαμοι καύσεως και στερεά, υγρά και αέρια 
καύσιμα. Ακτινοβολία φλόγας και καυσαερίων. Πύργοι Ψύξεως-ενεργειακή ανάλυση. 

 
MM818 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚ1 
Θεωρία 
Συμβατικά καύσιμα, εναλλακτικά Καύσιμα, υδρογόνο, βιομάζα. Εισαγωγή στην καταλυτική καύση. 
Καταλυτικές μέθοδοι για την μετατροπή της ενέργειας. Ηλεκτροχημικές συσκευές μετατροπής και 
αποθήκευσης ενέργειας: Κυψέλες καυσίμου, συστήματα ηλεκτρόλυσης, αισθητήρες, 
ηλεκτροχημικοί αντιδραστήρες, υπερπυκνωτές, μπαταρίες. Φωτοβολταϊκά κελιά, θερμοηλεκτρικά 
συστήματα. Προωθητικά συστήματα με ιόντα, Ελεγχόμενη θερμοπυρηνική σύντηξη, καταλυτικοί 
στρόβιλοι, καταλυτικοί καυστήρες, συνδυασμένα συστήματα κυψέλης καυσίμου-αεριοστρόβιλου 
κλπ. 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Μέτρηση απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Λειτουργία κυψελίδας καυσίμου, μέτρηση 
απόδοσης. Συνδυασμένο σύστημα κυψέλης καυσίμου-φωτοβολταϊκού για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Εισαγωγή στα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (αναλυτές αερίων, 
αέρια χρωματογραφία, φασματογράφος μάζας, καταλυτικοί αντιδραστήρες). 

 
MM819 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ1 
Το Μάθημα αυτό στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση της Μεθόδου των 
Πεπερασμένων Στοιχείων για την επίλυση προβλημάτων από την περιοχή των Φαινομένων 
Μεταφοράς. Προϋποθέτει μία πρώτη γνωριμία με την Αριθμητική Ανάλυση και τα Φαινόμενα 
Μεταφοράς σε Προπτυχιακό επίπεδο. Δίδεται έμφαση στην γενικότητα της μεθόδου αλλά και στις 
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η επίλυση προβλημάτων όπου συνυπάρχουν όροι συναγωγής και 
διάχυσης σε συνδυασμό με μη γραμμική συμπεριφορά. Γίνεται συστηματική επίλυση προβλημάτων 
μεταφοράς ορμής και θερμότητας, Υπερβολικού, Παραβολικού και Ελλειπτικού τύπου σε μία και 
δύο διαστάσεις. Παρουσιάζονται τεχνικές παραλληλισμού με βάση το Πρωτόκολλο Επικοινωνίας 
MPI. Τέλος δίδεται έμφαση στον εργαστηριακό χαρακτήρα του μαθήματος και στην χρήση ανοικτού 
κώδικα καθώς και εξειδικευμένου λογισμικού από τους φοιτητές 

 
MM820 ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚ1 
Είδη πολυμερών υλικών και χρήσεις τους. Δομή πολυμερών υλικών. Μοριακό βάρος. Βασικές 
σχέσεις δομής-ιδιοτήτων. Θερμοκρασία Υαλώδους Μεταπτώσεως και θερμικές ιδιότητες. 
Ρευστομηχανική τηγμάτων πολυμερών. Ρεολογία και υπολογισμός ιξώδους. Ιξωδοελαστικότητα. 
Σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας. Προσανατολισμός ινών σε πεδία ροής. Μορφοποίηση 
πολυμερών/σύνθετων υλικών με έκχυση και εκβολή. Ανάπτυξη μικροδομής. Αλλες διεργασίες 
μορφοποίησης. 
 
MM712 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OPENFOAM ΕΚ2 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στο υπολογιστικό και προγραμματιστικό 
περιβάλλον των εφαρμογών του OpenFOAM καθώς και στα βοηθητικά του προγράμματα ώστε να 
μπορεί να τα χρησιμοποιεί για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν φαινόμενα μεταφοράς με 
υπολογιστικές μεθόδους. Ακολουθείται όλη η διαδικασία επίλυσης από 1. την δημιουργία του 
υπολογιστικού πλέγματος, 2. του ορισμού των συνοριακών συνθηκών, 3. της αριθμητικής επίλυσης 
και 4. της παρουσίασης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο 
φοιτητής θα είναι σε θέση να ορίσει και να επιλύσει μια πλειάδα προβλημάτων φαινομένων 
μεταφοράς. 

 
 
MM917 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚ1 
Εισαγωγή στο σχεδιασμό ενεργειακών συστημάτων. Εφικτή και βέλτιστη σχεδίαση. Βασικές 
γνώσεις Θερμοδυναμικής Μετάδοσης θερμότητας και μηχανικής ρευστών. Ανάλυση συνιστωσών 
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θερμικών συστημάτων. Μοντελοποίηση συνιστωσών θερμικών συστημάτων. Υπολογιστική 
προσομοίωση θερμικών συστημάτων. Εισαγωγή σε βασικά οικονομικά στοιχεία. Αρχικό κόστος και 
κοστος διάρκειας ζωής. Μοντελοποίηση κόστους θερμικών συστημάτων. Ο θερμοοικονομικός 
σχεδιασμός ως πρόβλημα βελτιστοποίησης. Υπολογιστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης. Πρακτικές 
εφαρμογές. 

 
MM821 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ EK2 
Εισαγωγή: Ομογενή (ή μονολυθικά) και ετερογενή (ή σύνθετα) υλικά - Βασικές έννοιες και ορισμοί. 
Το πρόβλημα της στατικής ισορροπίας παραμορφωσίμων σωμάτων - Εξισώσεις πεδίου και λογισμός 
μεταβολών (calculus of variations). Γραμμική Ελαστικότητα και Θερμοελαστικότητα. Ανισοτροπία 
- Μονοκρύσταλλοι, Ορθοτροπία, Εγκάρσια Ισοτροπία, Ισοτροπία. Αναλλοίωτες συναρτήσεις των 
τανυστών των τάσεων και παραμορφώσεων. Κυρτότητα συναρτήσεων και ο μετασχηματισμός 
Legendre-Frenchel. 
Η μικροδομή και το πρόβλημα ομογενοποίησης: Ορισμός του αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου 
(RVE) και χαρακτηρισμός της μικροδομής - Τυχαία και περιοδική κατανομή της ετερογένειας. 
Τοποθέτηση του προβλήματος ομογενοποίησης και ορισμός της ομογενοποιημένης (ή 
μακροσκοπικής) συμπεριφοράς σύνθετων υλικών και πολυκρυστάλλων. Τα κλασικά φράγματα (ή 
όρια) των Voigt και Reuss. Στατιστική πεδίων. Οι σχέσεις του Levin για διφασικά θερμοελαστικά 
υλικά. 
 
Ορισμένες ακριβείς λύσεις: Yλικά με στρωματώδεις μικροδομές - Υλικά με απλή (ή 1ης τάξεως) και 
υλικά με ιεραρχική (ή ν-οστής τάξεως, όπου ν>1), στρωματώδη μικροδομή. Τα συναρμολογημένα 
σύνολα σύνθετων σφαιρικών και κυλινδρικών στοιχείων του Hashin. Σχέσεις ανταλλαγής φάσης 
και σχετικές εφαρμογές. 
Το πρόβλημα του Eshelby: Το πρόβλημα του γραμμικά ελαστικού σωματιδίου σε έναν άπειρο, 
(διαφορετικό) γραμμικά ελαστικό φορέα - Επίλυση του προβλήματος. Προσπάθειες γενίκευσης της 
λύσεως του Eshelby σε υλικά με πεπερασμένο κλάσμα όγκου σωματιδίων - Θεωρίες μέσων πεδίων 
(mean-field theories). 
Η μέθοδος Hashin-Shtrikman, γενικεύσεις και εφαρμογές: Οι αρχές λογισμού μεταβολών 
(variational principles) των Hashin και Shtrikman για σύνθετα υλικά με στατιστικά ισότροπη 
κατανομή των φάσεων. Τα κλασσικά άνω και κάτω φράγματα των Hashin και Shtrikman. Η οξύτητα 
(sharpness) των φραγμάτων. Η θεωρία του Willis και η γενίκευση της μεθόδου Hashin-Shtrikman 
σε υλικά με ανισότροπες ("ελλειψοειδείς") κατανομές των φάσεων. Εκτιμήσεις και φράγματα για 
γραμμικώς ελαστικά σύνθετα υλικά με τυχαία κατανομή της ετερογένειας- Ελλειψοειδείς, 
σφαιροειδείς και στρωματώδεις μικροδομές. Τα αποτελέσματα των Ponte Castaneda και Willis για 
ελλειψοειδή σωματίδια με ελλειψοειδή κατανομή. Γραμμικώς ελαστικά υλικά με πολυκρυσταλλικές 
(κοκκώδεις) μικροδομές - Η ίδιο-συμβατή εκτίμηση (self-consistent estimate). 
 
MM824 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΚ2 
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται τις αστοχίες(failures) των μηχανολογικών στοιχείων και 
κατασκευών. Αναλύονται οι συνηθέστεροι μηχανισμοί αστοχίας και εξετάζονται οι κυριότερες αιτίες 
πρόκλησης αστοχιών. Επίσης παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την 
ανάλυση των αστοχιών (failure analysis). Υποστηρίζεται από εργαστηριακές ασκήσεις όπου ο 
φοιτητής έρχεται σε επαφή με πραγματικές μελέτες περιπτώσεων αστοχιών (case studies) από την 
Ελληνική  Βιομηχανία  καθώς  και  τη  διεθνή  βιβλιογραφία.  Επίσης  καλείται  να διεκπεραιώσει 
αυτόνομα μία συγκεκριμένη μελέτη αστοχίας. Τα case studies προέρχονται από τις μελέτες που 
έχουν ανατεθεί στο Εργαστήριο Υλικών. 
 
MM826 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚ2 
Δυνατά έργα, εξισώσεις Lagrange, αρχή Hamilton, ισορροπία, ευστάθεια – Διακριτά γραμμικά 
συστήματα με συμμετρικά και ασύμμετρα μητρώα, ανάλυση με την μέθοδο των ιδιομορφών – 
Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης ιδιο‐προβήματος (επαναληπτικές, Jacobi, Rayleigh‐Ritz, subspace 
iteration) – Αριθμητικές μέθοδοι ολοκλήρωσης εξισώσεων κίνησης (μέθοδος κεντρικών διαφορών, 
μέθοσος Newmark), ευστάθεια αριθμητικών σχημάτων – Προσεγγιστικές μέθοδοι ανάλυσης 
συνεχών μέσων (μέθοδος Galerkin, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων) – Σύνθεση 
κατασκευαστικών συνιστωσών – Εισαγωγή στην δυναμική μηχανισμών με παραμορφώσιμα μέλη – 
Πειραματικός προσδιορισμός ιδιομορφικών χαρακτηριστικών με μετρήσεις ταλάντωσης (θεωρία και 
ανάλυση μετρήσεων) ‐  Εφαρμογές στην δυναμική μηχανών, δυναμική σύνθετων κατασκευών 
(μηχανολογικές, αεροναυπηγικές, θαλάσσιες, κατασκευές πολιτικού μηχανικού, ανεμογεννήτριες). 
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MM728 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΚ2 
Ο ορισμός και τα στάδια του μηχανολογικού σχεδιασμού. Γενική παρουσίαση της μεθοδολογίας 
επιλογής υλικών. Πρότυπο Case Study. Τα υλικά και οι ιδιότητες των υλικών. Χάρτες επιλογής 
υλικών. Πηγές ιδιοτήτων των υλικών. Αντικειμενική συνάρτηση και δείκτες απόδοσης. Ανελαστικοί 
και πολλαπλοί περιορισμόι. Κριτήρια μεγιστοποίησης της απόδοσης. Συσχέτιση υλικών και 
σχήματος. Δείκτες απόδοσης με συντελεστές σχήματος. Επίδραση της κατεργασίας στο 
μηχανολογικό σχεδιασμό. Ανασκόπηση των κατεργασιών των υλικών. Χάρτες επιλογής 
κατεργασιών. Αστοχίες Υλικών. Ο ρόλος της μελέτης των αστοχιών στην επιλογή υλικών. 
Ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια στην επιλογή των υλικών. Νέα υλικά και καινοτομία. 

 
MM838 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΚ3 
Σκοπός του μαθήματος είναι η προετοιμασία μελλοντικών στελεχών και επιστημόνων της διοίκησης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας στις δεξιότητες της διεπιστημονικής περιοχής της Επιστήμης των 
Δεδομένων (Data Science). Η Επιστήμη των Δεδομένων κάνει εκτεταμένη χρήση αλγορίθμων, 
μηχανικής μάθησης και στατιστικής συμπερασματολογίας για την εξαγωγή γνώσης και 
προβλέψεων. Με βασικό αντικείμενο την εξαγωγή γνώσης από δεδομένα μεγάλου όγκου του 
πεδίου της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι τρεις βασικοί πυλώνες του μαθήματος 
καθορίζονται από την επιχειρησιακή αναλυτική (Business Analytics), την επιχειρησιακή ευφυΐα 
(Business Intelligence) και τη μηχανική μάθηση (Machine Learning). Οι φοιτητές θα αποκτήσουν 
γνώσεις και δεξιότητες στην αποθήκευση και στις τεχνικές επεξεργασίας και μετασχηματισμού 
μεγάλων δεδομένων για εξαγωγή μοντέλων πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων. Επίσης, θα 
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την αποτελεσματική και επιστημονική παρουσίαση 
και σύνοψη πολύπλοκων δεδομένων και μοντέλων. Θα γίνει εκπαίδευση τόσο στη θεωρία όσο και 
στην εφαρμογή μέσω των εργαστηρίων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία 
ανοικτού κώδικα, όπως τα NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn αλλά και η διαδικτυακή 
εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού κώδικα Jupyter Notebook. 
 
9ο Εξάμηνο 

 
MM900 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Υ1 
Ατμοσφαιρική ρύπανση, αέριοι ρύποι, αιωρούμενα σωματίδια. Παγκόσμια θέρμανση, μείωση της 
στιβάδας του όζοντος, όξινη απόθεση. Πηγές και επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έλεγχος 
της αέριας ρύπανσης και απομάκρυνση σωματιδιακών ρύπων – σχεδιασμός τεχνολογιών: 
κυκλώνες, σακκόφιλτρα, υγρά φίλτρα, πλυντρίδες, ηλεκτροστατικά φίλτρα. Εισαγωγή στην 
ποιότητα και επεξεργασία του βιομηχανικού νερού: διήθηση, αποσκλήρυνση, προσθήκη χημικών, 
διεργασίες με μεμβράνες (αφαλάτωση), ιοντοεναλλαγή, θερμική αφαλάτωση κτλ. Επεξεργασία 
πόσιμου νερού-απολύμανση. Υγρά απόβλητα, παραγωγή και χαρακτηρισμός. Συστήματα 
επεξεργασίας αστικών/βιομηχανικών αποβλήτων: φυσικοχημική επεξεργασία, βιολογική 
επεξεργασία, νιτροποίηση-απονιτροποίηση. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: συλλογή, μεταφορά, 
υγειονομική ταφή, αποτέφρωση, κομποστοποίηση, ανακύκλωση. Τοξικά απόβλητα, 
περιβαλλοντική τοξικολογία. Τεχνολογίες επεξεργασίας τοξικών- επικίνδυνων αποβλήτων. 
Περιβαλλοντικη νομοθεσία. 

 
MM910 ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΚ1 
Θερμοδυναμική της θέρμανσης και ψύξης. Κύκλοι αντλιών θερμότητας. Αντλίες θερμότητας με 
μηχανική συμπίεση. Αντλίες θερμότητας με απορρόφηση. Αρχές ψυχρομετρίας. Εννοιες αισθητού 
- ολικού φορτίου. Βασικοί ψυχρομετρικοί υπολογισμοί. υγρανση, αφύγρανση, ανάμιξη. Συνθήκες 
σχεδιασμού: εσωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου. Κανονισμός θερμομόνωσης - συντελεστές 
Μετάδοσης Θερμότητας δομικών υλικών. Υπολογισμοί θερμικών φορτίων. Υπολογισμοί ψυκτικών 
φορτίων, μέθοδος CLTD/SCL/CLF. 
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Μεθοδολογίες εκτίμησης ενεργειακής κατανάλωσης. Διαστασιολόγηση σωληνώσεων και 
αεραγωγών. Συστήματα αεραγωγών, φυσητήρες, στόμια. Κεντρικά συστήματα κλιματισμού και 
διανομής αέρα. Εξαρτήματα. Συστήματα με διανομή αέρα, απλού και διπλού αεραγωγού. 
Συστήματα πολλαπλών ζωνών. Συστήματα αέρα-νερού. Συστήματα νερού. Σχεδιασμός υδρονικών 
συστημάτων θέρμανσης. Συστήματα ελέγχου. Αυτονομία. Σχεδιασμός υδρονικών συστημάτων 
ψύξης. Επιλογή ψύκτη - υπολογισμός πύργου ψύξης. Υπολογισμός δικτύων σωληνώσεων. Fan 
coils και υπολογισμός τους. Συστήματα ελέγχου. Ατομικές μονάδες θέρμανσης - ψύξης. Πηγές και 
καταβόθρες θερμότητας. Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, αέρα-νερού. Ανάκτηση θερμότητας. 
Εξοικονομητές. Αναγεννητές. Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα κλιματισμού - θέρμανσης. 
Εξοπλισμός επεξεργασίας αέρα. Φίλτρα. Θερμικά - ψυκτικά στοιχεία. Συστήματα ύγρανσης- 
αφύγρανσης. Εξοπλισμός ψύξης. Ψύκτες. Ψυκτικά μέσα και ιδιότητές τους. Χαρακτηριστικά 
λειτουργίας – συστήματα ελέγχου – διάγνωση βλαβών σε ψύκτες. 

 
MM732 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΚ3 
Θεωρία Aξιοπιστίας: Bασικές έννοιες, συνήθεις συναρτήσεις αξιοπιστίας. Eκθετική κατανομή, 
κατανομή Γ, κατανομή Weibull, κανονική κατανομή. Aξιοπιστία συστημάτων, εκτίμηση αξιοπιστίας. 
Markov διαδικασίες, πρόβλεψη αξιοπιστίας με ανάλυση πρωτογενών στοιχείων, δένδρα βλαβών. 
Συλλογή δεδομένων αξιοπιστίας, κόστος αξιοπιστίας. Oικονομική Πολιτική Συντήρησης: 
συντελεστής συντήρησης, οικονομικές συνέπειες χρόνου ακινησίας, οικονομική συντήρηση. 
Kαθοριστικές πολιτικές αντικατάστασης: γενική θεωρία αντικατάστασης, αντικατάσταση 
μηχανημάτων. Στοχαστικές πολιτικές αντικατάστασης: προληπτική αντικατάσταση, ομαδική 
προληπτική αντικατάσταση, ολοκληρωμένη παραγωγική συντήρηση. 
 
ΜΜ932 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΥΓΧΟΥ Ε 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες των πολυμεταβλητών 
γραμμικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο χώρο των καταστάσεων, καθώς και η εμβάθυνση 
σε μοντέρνες μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων ελέγχου. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στο σχεδιασμό ελεγκτών, εκτιμητών, και παρατηρητών κατάστασης, και τον προβλεπτικό 
έλεγχο συστημάτων με περιορισμούς καθώς και στην εφαρμογή τους σε μηχανολογικά συστήματα 
και διεργασίες. Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές για την μελέτη ειδικών θεμάτων στα 
δυναμικά συστήματα και την θεωρία ελέγχου όπως: μη-γραμμικός βέλτιστος έλεγχος, σθεναρός 
έλεγχος, προσαρμοστικός έλεγχος, υβριδικός έλεγχος, και αναγνώριση συστημάτων. 
 
MM927 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 ΕΚ2 Ισορροπία διακριτών συστημάτων, Ευστάθεια μονοβάθμιων συστημάτων, Ευστάθεια πολυβάθμιων 
συστημάτων, Ευστάθεια δοκών‐στύλων, Ευστάθεια δακτυλίων, Ευστάθεια πλακών, Ευστάθεια 
κελύφων 
 
MM927 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ        ΕΚ3 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση υπολογιστικών εργαλείων καθώς και η εξοικείωση με 
λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού για την επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων 
επιχειρησιακής έρευνας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα διδαχτούν εξειδικευμένες τεχνικές για την 
εις βάθος ανάλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε πρακτικές εφαρμογές. Ενδεικτικά θέματα 
που θα μελετηθούν αφορούν τη βέλτιστη χωροθέτηση αποθηκών, τη βέλτιστη ροή μεταξύ κόμβων 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη βέλτιστη διανομή προϊόντων, το πρόβλημα της μεταφοράς και 
μεταφόρτωσης, τη λειτουργία αποθηκευτικών χώρων, τη διαχείριση διανομής προϊόντων. Θα  
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MM1111 ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ Ε 
Ι. Κείμενα πολιτισμού: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Είδη λεκτικού κειμένου 
[ποιητικός λόγος, πεζός λόγος (μυθιστόρημα, νουβέλα, δοκίμιο, κά], λογοτεχνικότητα Vs 
επιστημονικότητα. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάλυσης:Σημειωτική, θεωρίες πρόσληψης, 
ψυχαναλυτικές θεωρίες, διαπολιτισμική επικοινωνία. Εργαλεία σημειωτικής ανάλυσης (ισοτοπία, 
κά). Κείμενο, Διακείμενο, Υπερκείμενο: Συζήτηση για τη σχέση κειμένου ως μηνύματος, 
αποστολέα-δημιουργού του, αποδέκτη-αναγνώστη του. Διακειμενικές και υπερκειμενικές δομές 
(πολιτισμικές ταυτότητες, έμφυλες ταυτότητες, αποδοχή της διαφορετικότητας, μετανάστευση και 
ενσυναίσθηση). Κωδικοποίηση, υπερκωδικοποίηση, ερμηνεία, αλήθεια και χρόνος. Ανάλυση 
λεκτικού και μη λεκτικού κειμένου: Λογοτεχνικού (επιλογή από έργα του ευρωπαϊκού πολιτισμού), 
από τη λογοτεχνία στον κινηματρογράφο, Διαφημιστικού (αφίσσες, έντυπη διαφήμιση, 
ηλεκτρονική, τηλεοπτικά σπότ), Τεχνικές προώθησης προϊόντων, ο ρόλος των συμβόλων, η έννοια 
του μινιμαλισμού. Έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και χωροθέτησής τους, Μουσείων τέχνης 
(επιλογή για ανάλυση συγκεκριμένων αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς και παράθεσής τους 
στο χώρο). Σύγχρονες εκθέσεις για την ιστορία εμπορικών οίκων, εμπορικών προϊόντων, η σημασία 
τους, το κοινό στο οποίο στοχεύουν, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Προσέγγιση της έννοιας της 
πολιτισμικής διαχρονίας και της ιστορίας που την πλαισιώνει. Ο ρόλος του μεταφραστή και του 
διερμηνέα στην παραγωγή νοημάτων. Οι προσωπικές συνεντεύξεις και ο μελλοντικός εργοδότης 
ως ‘κείμενο’. Διαχείριση του λεκτικού και μη λεκτικού κειμένου. 
ΙΙ. Η επιστήμη του μηχανικού ως ‘κείμενο’: ανάλυση και σύνθεση. Ανάλυση μορφών επιστημονικών 
κειμένων, (επιστημονικά άρθρα, διδακτικά βιβλία, τεχνικά εγχειρίδια, εκλαϊκευτικά κείμενα, άρθρα 
στον τύπο). Σύνθεση των αντιστοίχων κειμένων. Επιστήμη σε μη επιστημονικό κείμενο – λεκτικό 
ή μη λεκτικό. Επιστημονική φαντασία (βιβλία, κινηματογραφικά έργα, διαφημίσεις κά). Λογοτεχνία. 
Άλλες περιπτώσεις επιστημονικών κειμένων, Τα επιστημονικά επιτεύγματα ως κείμενα. Ερευνητικά 
κέντρα και Πανεπιστήμια ως κείμενα, Τα μουσεία επιστημών ως κείμενα, Κτήρια και κατασκευές 
(χώροι εργασίας, βιβλιοθήκες, επιστημονικά εργαστήρια κλπ), Προϊόντα (σχεδιασμός, επιλογή 
υλικών) (αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, είδη ευρείας κατανάλωσης, Δημιουργία ταυτότητας: 
επιλογή λογοτύπων. 
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5.1 Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό (ΔEΠ) 
Αγόρας Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής 

Μη Γραμμικών Σύνθετων Υλικών–Θεωριών Ομογενοποίησης 

Μηχανολόγος Μηχανικός Βιομηχανίας ΠΘ (2005). MSc (2010) & PhD (2010) in Mechanical Engineering & 
Applied Mechanics, University of Pennsylvania, Philadelphia, ΗΠΑ. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θεωρίες Ομογενοποίησης, Μηχανική Συμπεριφορά Σύνθετων, 
Πολυκρυσταλλικών και Πολυλειτουργικών Υλικών, Μικροδομή και Εξέλιξη της Μικροδομής, 
Αστάθεια και Αστοχία των Υλικών, Μετασχηματισμός Φάσεων, Φαινόμενα Σύζευξης, Υπολογιστική 
Μηχανική των Σύνθετων Υλικών 

Αμπουντώλας Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής 
Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου στη Μηχανολογία 

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (1999), Πολυτεχνείο Κρήτης. Μεταπτυχιακό (2002) και Διδακτορικό 
Δίπλωμα (2009) από το Πολυτεχνείο Κρήτης. 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αυτόματος έλεγχος και βελτιστοποίηση, αυτόματα/συνδεδεμένα 
οχήματα και ευφυείς υποδομές, μηχανική μάθηση-ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, ευφυή 
συστήματα μεταφορών, μοντελοποίηση και προσομοίωση δικτύων, βέλτιστος έλεγχος συστημάτων 
κυκλοφορίας και μεταφορών. 

Ανδρίτσος Νικόλαος Καθηγητής 
Πειραματικών Φαινομένων Μεταφοράς 

Χημικός Μηχανικός (1979) ΑΠΘ. MSc (1981) University of Manchester – UMIST, Αγγλία, PhD 
(1986) University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μεταφορά μάζας και θερμότητας σε διάφορες συσκευές φυσικών 
διεργασιών, παρασκευή και χαρακτηρισμός ανόργανων στιβάδων από υγρά διαλύματα, διφασικές 
ροές ρευστών σε αγωγούς και συσκευές, αξιολόγηση και αξιοποίηση γεωθερμικών ρευστών, 
καθαρισμός και επανάχρηση νερών, φθορά και συντήρηση πέτρας. 

Aράβας Nικόλαος Kαθηγητής 
Yπολογιστικής Mηχανικής των Κατασκευών 

Mηχανολόγος Μηχανικός (1980), AΠΘ. MSc (1982) και PhD (1985) in Theoretical & Applied 
Mechanics, University of Illinois at Urbana-Champaign, HΠA. Mέλος TEE, Fellow ASME. 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Μηχανική των Yλικών, Mηχανική των Θραύσεων, Θεωρία 
Πλαστικότητας, Μηχανική των Συνεχών Μέσων, Mηχανικές Kατεργασίες Mετάλλων, Yπολογιστικές 
Mέθοδοι στη Mηχανική, Πεπερασμένα Στοιχεία, Εμβιομηχανική, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. 

Βαλουγεώργης Δημήτριος Καθηγητής 
Αναλυτικών & Υπολογιστικών Μεθόδων 

Μεσοκλίμακας σε Φαινόμενα Ροής & Μεταφοράς 

Mηχανολόγος Μηχανικός (1980), AΠΘ. MSc (1982) και PhD (1985) in Mechanical Engineering, 
Virginia Polytechnic Institute & State Univ., ΗΠΑ. Mέλος TEE, ASME, AMS. 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Κινητική Θεωρία, Φαινόμενα Μεταφοράς εκτός Θερμοδυναμικής 
Ισορροπίας, Μικρορευστοδυναμική, Τεχνολογία Κενού, Αεριοδυναμική χαμηλών πυκνοτήτων, 
Μαγνητοϋδροδυναμική, Υπολογιστικές Μέθοδοι Μεσοκλίμακας, Υπολογιστικά Μαθηματικά. 

5. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής 
Βελτιστοποίησης Συστημάτων Παραγωγής/Μεταφορών 

Χημικός Μηχανικός (1984), AΠΘ. MSc (1991) και PhD (1994) in Transportation Systems, The 
University of Texas at Austin, ΗΠΑ. Mέλος TEE. 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Εξισορρόπηση δικτύων και πρότυπα βελτιστοποίησης, Αλγόριθμοι 
βέλτιστης διαδρομής, Διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, Δρομολόγηση οχημάτων, 
Προγραμματισμός μεταφορών, Εργαλεία με βάση το διαδίκτυο. 

Καραμάνος Σπυρίδων Καθηγητής 
Υπολογιστικών Μεθόδων-Πεπερασμένων Στοιχείων των Κατασκευών 

Πολιτικός Μηχανικός (1989), ΕΜΠ. MSc (1991) και PhD (1993) in Structural Engineering, The 
University of Texas at Austin, ΗΠΑ. Μέλος ΤΕΕ, ASCE, ASME. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μηχανική των Κατασκευών, Υπολογιστικές Μέθοδοι και Πεπερασμένα 
Στοιχεία, Δομική Ευστάθεια (Λυγισμός), Ανελαστική Συμπεριφορά Κατασκευών, Ανάλυση Πλακών 
και Κελυφών, Σχεδιασμός Βιομηχανικών Μεταλλικών Κατασκευών, Αντισεισμική Μηχανική και 
Δυναμική των Κατασκευών. 

Κερμανίδης Αλέξης Αναπληρωτής Καθηγητής 
Μηχανικής Συμπεριφοράς Μεταλλικών Υλικών 

Πολιτικός Μηχανικός (1996) Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό (2001) και Διδακτορικό 
Δίπλωμα (2003) από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Μέλος ΤΕΕ, ΕΜΕ. 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών, Θραύση, Κόπωση. 

Κοζανίδης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής 
Μεθόδων Βελτιστοποίησης Συστημάτων Παραγωγής/Υπηρεσιών 

Μηχανολόγος Μηχανικός (1997), ΠΘ , MSc (1998) in Manufacturing Engineering, Boston 
University, Boston, MA, USA, MSc (2002) in Operations Research, Northeastern University, 
Boston, MA, PhD (2002) in Industrial Engineering, Northeastern University, Boston, MA, USA. 
Μέλος ΤΕΕ,ΕΕΕΕ, INFORMS. 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Μαθηματικός Προγραμματισμός, Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων 
Βελτιστοποίησης, Στοχαστικά συστήματα Παραγωγής και Μεταφορών. 

Λυμπερόπουλος Γεώργιος Kαθηγητής 
Στοχαστικών Μεθόδων Διοίκησης Παραγωγής 

BSc (1985) και MSc (1986) in Mechanical Engineering, Cornell University, HΠA. PhD in 
Manufacturing Engineering (1993), Boston University, HΠA. Mέλος TEE, ΕΕΕΕ, INFORMS. 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Eπιχειρησιακή Ερευνα, Εφαρμοσμένη Πιθανοθεωρία, Προσομοίωση, 
Αυτόματος Έλεγχος, Έλεγχος Παραγωγής/Αποθεμάτων, Χρονικός Προγραμματισμός 
Παραγωγής/Επιχειρήσεων, Αξιοπιστία Τεχνολογικών Συστημάτων, Σχεδιασμός Αγορών Ενέργειας. 

Mποντόζογλου Bασίλειος Kαθηγητής 
Φαινομένων Mεταφοράς - Συσκευών Φυσικών Διεργασιών 

Xημικός Μηχανικός (1982), AΠΘ. MSc (1986) και PhD in Chemical Engineering (1988), University 
of Illinois at Urbana-Champaign, HΠA. Mέλος TEE, AIChE, Euromech. 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Φαινόμενα Mεταφοράς, Πολυφασικές Pοές, Υπολογιστική 
Ρευστομηχανική, Σχεδιασμός Συσκευών Διεργασιών, Eντατικοποίηση Φυσικών Διεργασιών, 
Tεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος. 
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Μπουζάκης Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής 

       Κατεργασιών Μορφοποίησης Υλικών 
Μηχανολόγος Μηχανικός (2002) ΑΠΘ, PhD (2007) RWTH Aachen University, Γερμανία 
 
Παντελής Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής 

Στοχαστικών Προτύπων Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση 

 
Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ/κός (1987) ΕΜΠ, MSc (1990) και PhD (1994) in Systems, Dept. of 
Electrical Eng., Univ. of Michigan-Ann Arbor, ΗΠΑ. 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένες Πιθανότητες, Στοχαστική Βελτιστοποίηση, Δίκτυα 
Ουρών, Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής, Προβλήματα Χρονικού Προγραμματισμού και Βέλτιστης 
Διάθεσης Πόρων. 

 
Παπαδημητρίου Κων/νος Καθηγητής 

Δυναμικής των Κατασκευών 

Μηχανολόγος Μηχανικός (1984), Παν. Πατρών. MSc (1985) και PhD (1990) in Applied Mechanics, 
California Institute of Technology, ΗΠΑ. Μέλος ΤΕΕ, ASME, ASCE. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δυναμική & Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων, Στοχαστική 
Δυναμική των Κατασκευών, Αναγνώριση, Διαγνωστική & Αξιοπιστία Μηχανών και Κατασκευών, 
Αντισεισμική Ανάλυση & Αξιοπιστία Κατασκευών, Βέλτιστος Σχεδιασμός Δυναμικών Συστημάτων, 
Παθητικός & Ενεργός Έλεγχος Κατασκευών. 

 
Παπαθανασίου Αθανάσιος Καθηγητής 

Διεργασιών Διαμόρφωσης και 
Ροϊκών Ιδιοτήτων Πολυμερών Σύνθετων Μέσων 

Xημικός Μηχανικός (1985), ΕΜΠ. MSc (1987), Univ. Calgary και PhD (1991) McGill Univ. (Canada) 
in Chem. Engng. Μέλος ΤΕΕ, ASME, Soc. Plastic Eng. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διεργασίες έκχυσης και εκβολής. Σχέσεις μορφοποίησης-μικροδομής- 
ιδιοτήτων σε σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας. Ροή σε ινώδη υλικά. Ποσοτικοποίηση μικροδομής 
και υπολογιστικές μέθοδοι σε σύνθετα υλικά. 

 
Πελεκάσης Νικόλαος Καθηγητής 

Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής 

Χημικός Μηχανικός (1986) ΕΜΠ. PhD (1991) in Chemical Engineering, State University of New 
York at Buffalo, ΗΠΑ. Μέλος ΤΕΕ, Amer. Society of Chemical Engineers, American Physical Society. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Δυναμική συμπεριφορά διεπιφανειών 
σε συνθήκες διφασικής ροής (στρωματοποιημένης ή σε διασπορά), Εμβιο-ρευστοδυναμική, 
Μαγνητοϋδροδυναμική, Αριθμητικές Μέθοδοι (Πεπερασμένα & Συνοριακά Στοιχεία), Δυναμική 
Συστημάτων & Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. 

 
Ρήτος Κωνσταντίνος  Επίκουρος Καθηγητής 

Συμπιεστών Ροών-Στροβιλομηχανών 

Μηχανολόγος Μηχανικός (2009) ΤΜΜ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. PhD (2014), Department of 
Mechanical & Aerospace Engineering, University of Strathclyde. 
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Σαχαρίδης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής 

Μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας στη Βιομηχανική Διοίκηση 

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης (2001) Πολυτεχνείο Κρήτης. DEA (2002) in Industrial 
Engineering and Logistics, Ecole Centrale de Paris. PhD (2006) in Production Planning and 
Scheduling, Ecole Central de Paris. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη μαθηματικών και προσομοιωτικών μοντέλων και καινοτόμων 
ακριβών και ευρετικών αλγορίθμων επίλυσης για τη βελτιστοποίηση συστημάτων μεταφοράς, 
logistics, και εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 
Σταματέλλος Αναστάσιος Καθηγητής 

Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 

Μηχανολόγος Μηχανικός (1984), ΑΠΘ. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός (1988), ΑΠΘ. Μέλος ΤΕΕ, 
SAE, ASME, ASHRAE. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης 
Αυτοκινήτου, Ενεργειακά Συστήματα Κτιρίων, Βιομηχανική Ψύξη, Κλιματισμός, Ήπιες Μορφές 
Ενέργειας. 

 
Τσιακάρας Παναγιώτης Καθηγητής 

Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας: 
Κατάλυση-Ηλεκτροκατάλυση–Κυψέλες   Καυσίμου 

Πτυχ. Βιομηχανικής Χημείας (1984), ΜΔΕ (1987), Τμήμα Βιομηχανικής Χημείας και Μηχανικής 
Υλικών, Πανεπιστήμιο Μεσσήνης, Ιταλία. Διδάκτωρ (1992) Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Θερμοδυναμική και Κινητική Καταλυτικών Συστημάτων Μετατροπής 
Ενέργειας, Σχεδιασμός και Ανάλυση Ηλεκτροχημικών Στοιχείων Καυσίμου (fuel cells), 
Εναλλακτικές και Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας, Καταλυτική Καύση, Σχεδιασμός Καταλυτών και 
Αντιδραστήρων, Μηχανική Διεργασιών Αντιρρύπανσης. 

 
Xαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος Kαθηγητής 

Φυσικής Mεταλλουργίας- 
Ανάπτυξης Κραμάτων & Σύγχρονων Κατεργασιών 

Mηχανολόγος Μηχανικός (1982), AΠΘ. MSc in Ocean Engineering (1985), MSc (1985) & PhD in 
Metallurgy (1988), MIT, HΠA. Mέλος TEE, ASM, TMS/AIME. 

Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Συσχέτιση Kατεργασίας-Δομής-Iδιοτήτων Tεχνολογικών Yλικών, 
Eπεξεργασία Yλικών με Δέσμες Laser, Yπολογιστική Θερμοδυναμική και Κινητική Kραματικών 
Συστημάτων, Σχεδιασμός και Aνάπτυξη Nέων Kραμάτων, Διάβρωση και Προστασία. Επιστήμη και 
Τεχνολογία Συγκολλήσεων 

 
Χαραλάμπους Γεώργιος Επίκουρος Kαθηγητής 

Θερμορευστοδυναμικών διεργασιών 
με ενεργειακές εφαρμογές 

Mηχανολόγος Μηχανικός (1999), AΠΘ., MSc in Advanced Mechanical Engineering (2000) 
University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, PhD in Laser induced 
fluorescence diagnostics in multiphase flows (2009), University of London, Imperial College of 
Science, Technology and Medicine 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Έγχυση καυσίμου, συστήματα ψεκασμού, ροές από σπρέι, καύση, νέες 
τεχνολογίες ανάφλεξης, εναλλακτικά καύσιμα, μίξη, ροές με σωματίδια, τύρβη και η ανάπτυξη 
νέων οπτικών τεχνικών μη παρεμβατικού χαρακτήρα για μετρητικά όργανα. 
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5.2 Διδάσκοντες με το Π.Δ. 407_80/ Νέοι Επιστήμονες/ Διδάσκοντες 
άλλων Τμημάτων 

• Ζούπας Ανδρέας Φυσική 
Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού 
Παν/μίου Αθηνών (1992), Δίπλωμα Προηγμένης Μελέτης στα 
Μαθηματικά, University of Cambridge (1993), Διδακτορικό 
Δίπλωμα Φυσικών ΕΚΠΑ (1997). 

• Ευδωρίδου Ελισσάβετ Κείμενα Τέχνης, Επιστήμης & Πολιτισμού: θεωρία & ανάλυση 
Μέλος ΕΕΠ ΠΘ, Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σημειωτική, ΑΠΘ 
(2005), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (D.E.A.) στη Λογοτεχνία 
και τις Απεικονιστικές Τέχνες, Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne 
(2002), Πτυχίο Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ (1885). Ερευνητικά 
ενδιαφέροντα: Σημειωτική, Επικοινωνία, Διαπολιτισμική 
επικοινωνία, Επιστημονική Επικοινωνία. Είναι συγγραφέας 
επιστημονικών άρθρων, επιστημονικών και λογοτεχνικών βιβλίων, 
πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα. 

• Ζώγου Ολυμπία Θέρμανση- Ψύξη – Κλιματισμός 
Δίπλωμα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. (1988), 
ΜΔΕ (2007) και Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Π.Θ. (2011) 

• Καμούτση Ελένη Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ 
Δίπλωμα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας 
Π.Θ. (1999), Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών Βιομηχανίας Π.Θ. (2004) 

• Καρακασίδης Θεόδωρος Κείμενα Τέχνης, Επιστήμης & Πολιτισμού: θεωρία & ανάλυση 
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσικής, Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών ΠΘ, Πτυχίο Φυσικού ΑΠΘ (1989), Mεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (D.E.A.) στην Eπιστήμη των Yλικών, 
Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie, Παρίσι (1991), 
Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat) στη Φυσική, Πανεπιστήμιο 
Pierre et Marie Curie (1995) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών, Νανοτεχνολογία, νανοϋλικά, 
Δυναμική συστημάτων και ανάλυση χρονοσειρών, 
Επιστημονική συγγραφή και επικοινωνία 

• Κουκούμιαλος Στυλιανός Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής 
Δίπλωμα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας 
Π.Θ. (1997), Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών Π.Θ. (2003) 

• Λύτρα Αλκμήνη Υπολογιστική Ρευστοδυναμική με Πεπερασμένα Στοιχεία 
Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών 
Π.Θ. (2017) 

• Παπαδιώτη Ιωάννα Επιλογή Υλικών στο Μηχανολογικό Σχεδιασμό 
Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών 
Π.Θ. (2016) 

• Στρατάκης Γεώργιος Ηλεκτροτεχνία-Ηλεκτρικές Μηχανές 
Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών 
Βιομηχανίας Π.Θ. (2004) 

• Τσιαντής Ανδρέας Μοντελοποίηση  και  Υπολογιστική  Ανάλυση  Διεργασιών  με 
χρήση του λογισμικού Openfoam 
Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών 
Π.Θ. (2020) 

• Χασιώτης Νικόλαος Εισαγωγή στις Μηχανικές Κατεργασίες – Κατεργασίες με 
Αφαίρεση Υλικού 
Δίπλωμα Μεταλλουργού Μηχ/κού, Διδακτορικό Δίπωμα Techn. 
Univ. of Bucharest, Ρουμανία (1993) 
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• Χατζάρας Ιωάννης Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι 
Δίπλωμα Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ. (1987), Διδακτορικό 
Δίπλωμα Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ. (1994) 

• Χρυσοχόου Ευαγγελία Η Επιστήμη των Δεδομένων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας/Υπολογιστικά Εργαλεία και Λογισμικό στην 
Επιχειρησιακή Έρευνα 
Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών 
Π.Θ. (2015) 
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5.3 Διδάσκοντες Ε.ΔΙ.Π 
• Λυχναρόπουλος Ιωάννης Προγραμματισμός Η/Υ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 

Μαθηματικός, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΜΔΕ και PHD 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

• Χουλιαρά Σωτηρία Στοιχεία Μηχανών 
Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΜΔΕ και 
PHD Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

5.4 Eιδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (EEΠ) 
Κεχαγιά Όλγα Aγγλική Γλώσσα 

 
5.5 Μέλη ΕΤΕΠ 

 

Βέργος Αθανάσιος Μηχανοτεχνίτης, ΔΕ Μέλος ΕΤΕΠ 
Δαφερέρας Αναστάσιος Πτυχ. Ηλεκτρονικός ΤΕΙ Μέλος ΕΤΕΠ 
Μαρίνος Ιωάννης Πτυχ. Μηχανολόγος ΤΕΙ Μέλος ΕΤΕΠ 
Σπασόπουλος Mιχάλης Διπλ. Hλεκτρολόγος Μηχ/κός Ε.Μ.Π. Mέλος ΕΤΕΠ 

 

5.6 Διοικητικό Προσωπικό 
 

Γιαλμανίδη Αρχοντούλα 
Δουλκιαρίδη Αλεξάνδρα 

Πτυχ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας Παν. Ιωαννίνων 
Πτυχ. Οικονομικών Παν/μίου Μακεδονίας 

ΙΔΟΧ 
ΙΔΟΧ 

Ζώγου Ολυμπία Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΘ ΙΔΑΧ 
Καμούτση Ελένη Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΘ ΙΔΑΧ 
Κόντου Σωτηρία Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΘ ΙΔΑΧ 
Παππά Ελένη Πτυχ. Ελληνικού Ανοικτού Παν/μιου Τμήμα 

Ελληνικού Πολιτισμού 
ΙΔΑΧ 

Παππά Θεοδώρα-Κυριακή ΔΕ ΙΔΑΧ 
Σαχινίδου Νικολέττα Πτυχ. Γαλλικής Φιλολογίας, Université 

Catholique de Louvain-La-Neuve, Δρ. ΠΘ 
 
 

ΙΔΑΧ 

Σταμάτογλου Χρυσούλα Πτυχίο Νοσηλευτικής, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Μόνιμη 
Υπάλληλος 

Φώτου Θεσσαλία Πτυχ. Σχολής Διοίκηση & Οικονομίας, Τμήματος 
Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισας 

    

Χασιώτης Νικόλαος Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Πολ. 
Βουκουρεστίου 

ΙΔΑΧ 

Χολέβας Νικόλαος Πτυχ. Φυσικού ΑΠΘ ΙΔΑΧ 
Χρονοπούλου Φωτεινή ΔΕ ΙΔΑΧ 

 

5.7 Επίτιμοι Διδάκτορες 
Την 21η Νοεμβρίου 1996 σε τελετή που έγινε στο μεγάλο αμφιθέατρο του κτιρίου «Αλ. Δελμούζος» 
στο συγκρότημα της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου στο Βόλο, το ΤΜΜ αναγόρευσε τον 
καθηγητή του Παν/μίου της Στουτγάρδης κ. Ιωάννη (John) Αργύρη – Βολιώτη και γόνο της 
οικογένειας του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού Κων. Καραθεοδωρή – ως Επίτιμο Διδάκτορά του σε 
αναγνώριση της διεθνούς προσφοράς του στις επιστήμες του Μηχανικού. 

 
5.8 Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ 
Bλάχος Nικόλαος, Kαθηγητής (1992-2010), Ομότιμος Καθηγητής (2011) 
Μπακούρος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής (1996-2004) 
Σταπουντζής Ερρίκος, Καθηγητής (2000-2018) 
† Πετρόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής (1996-2010) 
† Σταμάτης Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (2004-2015) 
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OΔHΓOΣ EKΠONHΣHΣ ΔIΠΛΩMATIKΩN EPΓAΣIΩN 

1. Φιλοσοφία / Σκοπός
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εκτελούνται Διπλωματικές Εργασίες από 

τελειόφοιτους φοιτητές (10ο εξάμηνο) σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών της ειδικότητας 
του Mηχανολόγου Mηχανικού. Oι εργασίες αυτές έχουν διπλό στόχο, αφενός να εισαγάγουν τον 
προπτυχιακό φοιτητή στην έρευνα και σε μελετητικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου, και 
αφετέρου να δώσουν τη δυνατότητα σε ένα νέο τμήμα να αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες 
χρησιμοποιώντας το δικό του ανθρώπινο δυναμικό. 

Aπό τα Eργαστήρια του Tμήματος προτείνονται θέματα Διπλωματικών Εργασιών που 
εμπίπτουν στις γενικότερες ερευνητικές δραστηριότητες τους. Tα θέματα των εργασιών αφορούν 
θεμελιώδη ή εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα. Στη δεύτερη περίπτωση, τα θέματα μπορούν να 
καθορίζονται από κοινού με βιομηχανικές μονάδες και ο φοιτητής να εκτελεί τμήμα της εργασίας 
στη βιομηχανία. Mε τον τρόπο αυτό συνδυάζεται η πρακτική εξάσκηση με υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο εργασίας. 

O παρών οδηγός έχει στόχο να καθορίσει τη διαδικασία ανάθεσης, εκτέλεσης και αξιολόγησης 
της Διπλωματικής Eργασίας διασφαλίζοντας έτσι το επίπεδο σπουδών και την αξιοπιστία του 
Tμήματος. 

2. Tρόπος Aνάθεσης
Στη Γραμματεία του Tμήματος διαμορφώνεται πίνακας με θέματα Διπλωματικών Εργασιών 

και σύντομη περιγραφή του αντικειμένου. Tις προτάσεις για τις Διπλωματικές Εργασίες καταθέτουν 
τα μέλη ΔEΠ του Tμήματος. Oι διδάσκοντες με σύμβαση ΠΔ 407/80 μπορούν να καταθέτουν 
προτάσεις για Διπλωματικές Εργασίες εφόσον υπάρχει υποστήριξη από ένα μέλος ΔEΠ του 
Tμήματος. 

Oι φοιτητές ενημερώνονται από τον παραπάνω πίνακα και εάν ενδιαφέρονται για κάποιο 
συγκεκριμένο θέμα, έρχονται σε επαφή με το αντίστοιχο μέλος ΔEΠ ή τον Διδάσκοντα ΠΔ 407/80 
για πληρέστερη ενημέρωσή τους επί του θέματος. 

H ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από τη Σ.Τ., η οποία συγχρόνως ορίζει τριμελή 
Eξεταστική Eπιτροπή μετά από έγγραφη εισήγηση του μέλους ΔEΠ ή Διδάσκοντα ΠΔ407/80 που 
θα επιβλέψει τη Διπλωματική Εργασία και ο οποίος προεδρεύει της Eπιτροπής. 

Mετά την επιλογή του θέματος, ο φοιτητής προετοιμάζει «Πρόταση Διπλωματικής Εργασίας» 
στην οποία περιγράφονται τα εξής: Aντικείμενο και Στόχοι της Eργασίας, Σύντομη Bιβλιογραφική 
Aνασκόπηση, Προτεινόμενη Mεθοδολογία, Aναγκαία Yποδομή, και Xρονοδιάγραμμα Eργασιών. 

Kατά κανόνα, ένα θέμα Διπλωματικής Εργασίας ανατίθεται σε ένα φοιτητή εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ένα θέμα μπορεί να ανατεθεί σε δύο φοιτητές, έπειτα από 
τεκμηριωμένη εισήγηση του Επιβλέποντα. 

3. Κανονισμός
(Απόσπασμα της υπ’αριθμ. 154ης /18-1-2012 συνεδρίασης της Γ.Σ.)
1. Φοιτητής που επιθυμεί να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία σε διαφορετικό τομέα από 
αυτόν που ανήκει πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση του τομέα του μετά από αιτιολογημένη 
αίτησή του. Σε περίπτωση έγκρισης ο φοιτητής οφείλει να περάσει ένα από τα μαθήματα 
υποχρεωτικά κατεύθυνσης του νέου τομέα ενώ ένα μέλος της 3μελούς επιτροπής πρέπει να 
προέρχεται από τον τομέα στον οποίο ανήκει.
2. Φοιτητής που επιθυμεί να αλλάξει το θέμα και τον επιβλέποντα της διπλωματικής του εργασίας 
και εφόσον έχει γίνει ήδη ανάθεση της εργασίας από τη Συνέλευση Τμήματος πρέπει να 
εξασφαλίσει την έγκριση του αρχικού επιβλέποντος. Σε αντίθετη περίπτωση το θέμα 
παραπέμπτεται στη Συνέλευση του Τμήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 



54 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
 
 
4. Tρόπος Eκτέλεσης 

H εκτέλεση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται βάσει της Πρότασης Διπλωματικής Eργασίας 
που έχει γίνει αποδεκτή. H πρόοδος των εργασιών παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
σε συνεργασία που θα έχει ο φοιτητής με τον επιβλέποντα (Mέλος ΔEΠ ή Διδάσκοντα ΠΔ407/80) 
και την Eξεταστική Eπιτροπή. 

 
5. Tρόπος Συγγραφής 

H Διπλωματική Eργασία πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα εξής: 
• Aναγκαιότητα Eκτέλεσης του Eργου 
• Πλήρης Bιβλιογραφική Aνασκόπηση 
• Περιγραφή της Πειραματικής Διαδικασίας και Mεθοδολογίας 
• Περιγραφή της Υπολογιστικής Διαδικασίας και Μεθοδολογίας 
• Παρουσίαση και Συζήτηση των Aποτελεσμάτων 
• Συμπεράσματα και Προτάσεις για μελλοντική εργασία 

Στη Διπλωματική Εργασία θα περιέχονται επίσης όλα εκείνα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν 
τα αποτελέσματα σε μορφή παραρτημάτων, όπως π.χ. πίνακες, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες 
κ.λ.π. Επίσης, θα περιλαμβάνει περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά, για λόγους τεκμηρίωσης στην 
Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ. 

 
6. Tρόπος Παρουσίασης 

O φοιτητής/ φοιτήτρια παραδίδει αντίγραφο της εργασίας του στα μέλη της Eξεταστικής 
Eπιτροπής τουλάχιστον (7) ημέρες πριν από την παρουσίαση της εργασίας. 

H εργασία παρουσιάζεται από τον φοιτητή στην Eξεταστική Eπιτροπή σε ημερομηνία που 
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Tμήματος. Για να ορισθεί η ημερομηνία εξέτασης πρέπει ο 
φοιτητής να επιτύχει σε όλα τα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών. Tην παρουσίαση 
μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλα μέλη ΔEΠ, διδάσκοντες ΠΔ 407/80 και φοιτητές. Στο 
τέλος της παρουσίασης ο φοιτητής απαντά πρώτα σε ερωτήσεις της Eξεταστικής Eπιτροπής και 
κατόπιν του ακροατηρίου. H χρονική διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά, 
ενώ διατίθενται 20 λεπτά για τις ερωτήσεις. 

 
7. Τρόπος αξιολόγησης 

Μετά τη λήξη της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας και αφού ο φοιτητής/φοιτήτρια 
απαντήσει στις υποβληθείσες ερωτήσεις, συνέρχεται η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή και μετά από 
την εξέταση όλων των στοιχείων προβαίνει στην αξιολόγηση της εργασίας. 

Η τελική βαθμολογία της Διπλωματικής Εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των 
μελών της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

Η επιτροπή στη συνέχεια καλεί τον φοιτητή και του ανακοινώνει το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης και τον βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
1. Οι εξεταζόμενοι κατανέμονται στο αμφιθέατρο αραιωμένοι έτσι ώστε να μην υπάρχει ευχερής οπτική 

πρόσβαση του ενός στο γραπτό του άλλου. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός εξεταζομένων δεν μπορεί σε 

καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τους 40. Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος των 40, 

οι πλεονάζοντες που επιλέγονται με ευθύνη του διδάσκοντα ή του κύριου επιτηρητή, οδηγούνται από 

άλλον επιτηρητή στην αίθουσα διδασκαλίας του 2ου έτους στα ΠΡΟΚΑΤ. Εάν οι πλεονάζοντες υπερβαίνουν 

τους 20, τότε οι υπόλοιποι πλέον των 20 οδηγούνται σε άλλη αίθουσα διδασκαλίας στα ΠΡΟΚΑΤ. 

2. Ελέγχεται οπωσδήποτε από τους επιτηρητές η ταυτοπροσωπία των εξεταζομένων, οι οποίοι οφείλουν να 

φέρουν μαζί τους αποδεικτικό ταυτότητας (φοιτητική ταυτότητα, δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή 

δίπλωμα οδήγησης). 

3. Διανέμεται μία σφραγισμένη κόλλα ανά εξεταζόμενο, η οποία μονογράφεται από τον επιτηρητή. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί 2η κόλλα, ο επιτηρητής επιβεβαιώνει ότι η πρώτη κόλλα έχει χρησιμοποιηθεί, και 

μονογράφει και τη 2η κόλλα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε επιπλέον κόλλα που θα ζητηθεί. 

4. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη απουσία για οποιοδήποτε λόγο δύο ή περισσοτέρων εξεταζόμενων από την 

αίθουσα εξέτασης, όπως επίσης και η χρήση κινητών τηλεφώνων. 

5. Η εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες των διδασκόντων 

καθηγητών και των επιτηρητών που ορίζονται από το τμήμα. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μορφή 

αντιγραφής και συνεργασίας κατά την διάρκεια της εξέτασης. 

6. Σε περίπτωση επ’ αυτοφώρω ή κατά την διόρθωση των γραπτών σύλληψης εξεταζόμενου να αντιγράφει 

ή να παραβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο τον κανονισμό των εξετάσεων, μονογράφεται η κόλλα του από 

τον επιτηρητή ή τον διδάσκοντα καθηγητή και παράλληλα κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος η 

Δήλωση Περιστατικού Παράβασης Κανονισμού Εξετάσεων (βλέπε συν.). Των περιστατικών αυτών 

επιλαμβάνεται ειδική μικτή επιτροπή που αποτελείται από τους Συντονιστές Τομέων του Τμήματος και ένα 

μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος το οποίο συμμετέχει απλώς ως παρατηρητής. Η 

επιτροπή εισηγείται για τις κυρώσεις στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος η οποία λαμβάνει, σύμφωνα 

με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Θ. και τη κείμενη νομοθεσία, την τελική απόφαση. 

7. Συνιστάται οι διδάσκοντες καθηγητές να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

8. Απαγορεύεται η χρήση Η/Υ, κινητών τηλεφώνων (τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι κλειστά), 

σακιδίων* και έξυπνων συσκευών (π.χ. ρολόγια, στυλό κλπ). 

9. Επιτρέπεται μόνο η χρήση απλών αριθμομηχανών. 
 

*Σε περίπτωση που υπάρχουν σακίδια οι επιτηρητές θα φροντίζουν να εναποτίθενται στους διαδρόμους του 

αμφιθεάτρου ή έμπροσθεν της έδρας της αίθουσας προκάτ. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ή/και 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ 
ή/και 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

      

   

   

 
 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ  
 (ΒΑΛΤΕ x ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΟ)  
 

Παρενόχληση συμφοιτητών του 

Αντιγραφή από σκονάκι 

Αντιγραφή από συμφοιτητή του 

Επικοινωνία με κινητό τηλέφωνο 

Ανταλλαγή κόλλας 

Εξαγωγή θεμάτων έξω από την αίθουσα 

Εισαγωγή λύσεων στην αίθουσα 

Άλλο (διευκρινίστε παρακάτω) 
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) H Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’αριθμ. 149η/13-7-2011 συνεδρίασή της αποφάσισε 

ότι όποιος φοιτητής ή φοιτήτρια συλλαμβάνεται να συμμετέχει σε περιστατικό αντιγραφής σε 

εξετάσεις  για  πρώτη  φορά  θα  χάνει  την  εξεταστική  περίοδο  του  τρέχοντος  εξαμήνου 

(εξαμήνου στο οποίο συλλαμβάνεται). 

2) Η Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’αριθμ. 170η/17-7-2013 συνεδρίασή της αποφάσισε ότι 

όποιος φοιτητής ή φοιτήτρια συλλαμβάνεται να αντιγράφει για δεύτερη φορά θα θεωρείται 

αποτυχών/ούσα στα μαθήματα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, θα διαγράφεται από το 

Τμήμα για το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο και θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την εισήγηση της ολικής διαγραφής. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Εισαγωγή 
 
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς είναι ένας 
τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές(-τριες) κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας. 

 
Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί, μέσω της τοποθέτησης των φοιτητών(-τριών) 
σε φορείς και οργανισμούς, στην εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων 
και των Υπηρεσιών/Επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 
Συγκεκριμένα, 

 
 Η εξοικείωση των φοιτητών(-τριών) με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός 

επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με 
τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως 
διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

 Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών(-τριών), μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως 
αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. 

 Η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στις Οργανισμούς, Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις να 
γνωρίσουν φοιτητές(-τριες) στο πλαίσιο μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του 
επιστημονικού τους προσωπικού. 

 Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών(-τριών) επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση 
γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας 
και των Υπηρεσιών/Επιχειρηματικής κοινότητας, με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση 
Έρευνας και Παραγωγής. 

 
1. Ακαδημαϊκό και Χρηματοδοτούμενο Πλαίσιο 

 
Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δία Βίου Μάθηση» 2014 - 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(Ε.Κ.Τ.). Σε αυτό συμμετέχουν: 

 
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών: 

- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
- Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
- Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 

- Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 
- Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 

Σχολή Θετικών Επιστημών 
- Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική 
- Τμήμα Πληροφορικής 

 

Πολυτεχνική Σχολή 
- Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
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- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 
Σχολή Επιστημών Υγείας 

- Τμήμα Κτηνιατρικής 
- Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 

 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
 
Στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί 
φοιτητές(-τριες) των προαναφερθέντων Τμημάτων και εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής 
που έχει θέσει το Τμήμα τους. Στο Πρόγραμμα δε μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές(- 
τριες) που έρχονται στο Ίδρυμα μέσω του Προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές(-τριες) μπορούν 
να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας (το Πρόγραμμα δεν καλύπτει 
έξοδα μετακίνησης και διαμονής) και σε φορείς που ειδικεύονται στο αντικείμενο των σπουδών 
τους. 

 
Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στο χρηματοδοτούμενο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 δε 
σχετίζεται με άλλους τρόπους Πρακτικής Άσκησης που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι 
φοιτητές(-τριες) κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους (π.χ. Erasmus, AISEC, κλπ). Συνεπώς, εάν 
κάποιος(-α) φοιτητής(-τρια) έχει πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση με έναν από τους υπόλοιπους 
τρόπους, μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση και μέσω του Προγράμματος Πρακτική 
Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 
Σε κάθε ένα από τα Τμήματα που μετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης υπάρχει, 
ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης, «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης». 

 
Η «Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών που 
πραγματοποιήθηκε στην 216η/13-12-2017 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ορίζει τα 
ακόλουθα: 

 
1. Η Πρακτική Άσκηση είναι Υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. 
2. Η πρακτική Άσκηση περιλαμβάνεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και θα αναφέρεται 

ρητά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. 
3. Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης: αρμόδιος για την εποπτεία, την 

καθοδήγηση και την αντιμετώπιση κάθε είδους κωλύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης 
της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών(-τριών) ορίζεται ο εκάστοτε Αναπληρωτής Πρόεδρος 
του Τμήματος. 

4. Περίοδος Διεξαγωγής: η Πρακτική Άσκηση του ΤΜΜ υλοποιείται κυρίως τους μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο. 

5. Διάρκεια: Το χρονικό διάστημα που δύναται να ασκηθούν οι φοιτητές (-τριες) είναι 2 μήνες. 
6. Κριτήρια επιλογής των ασκούμενων: Με απόφαση της υπ’ αριθμ. 219/14-3-2018 

συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος, ορίστηκαν για τους ασκούμενους φοιτητές που 
πρόκειται να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και στο εξής 
τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) Να έχουν εγγραφεί στο 6ο εξάμηνο σπουδών και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον 
σε δεκαπέντε (15) μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, μη 
συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας 
β) Να πραγματοποιείται ταξινομική κατάταξη, μοριοδότηση των φοιτητών του Τμήματος με 
βάση τον παρακάτω αλγόριθμο: 
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Σύνολο μορίων φοιτητή = άθροισμα {(ECTS μαθήματος που επιτυχώς εξετάστηκε ο φοιτητής) 
x (βαθμός στο μάθημα)} 
* Στον παραπάνω αλγόριθμο προσμετρώνται μόνο τα μαθήματα των οποίων ο βαθμός είναι 
μεγαλύτερος του πέντε (5). Τα υπόλοιπα μηδενίζονται. 

7. Επιτροπή Αξιολόγησης: Η Συνέλευση του Τμήματος έχει ορίσει στην αρ. 210/13-12-2017 
συνεδρίαση της Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψήφιων ασκούμενων φοιτητών/τριών 
αποτελούμενη από τον εκάστοτε Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης και τους κ.κ. 
Αράβα Νικόλαο και Κοζανίδη Γεώργιο. Η Τριμελής Επιτροπή έχει υποχρέωση να αξιολογεί τις 
αιτήσεις, να κοινοποιεί την ταξινομική κατάταξη (μοριοδότησης) στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια της διαδικασίας και την ίση μεταχείριση όλων των 
υποψηφίων. 

8. Πιστωτικές μονάδες: Οι πιστωτικές μονάδες ECTS της Πρακτικής Άσκησης είναι έξι (6) και 
δε λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου 
αλλά αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος. 

9. Επιτροπή Ενστάσεων: Ορίζεται συνολικά από το Ίδρυμα και είναι υπεύθυνη για να 
διαχειρίζεται πιθανές ενστάσεις που θα μπορούν να υποβάλλονται εντός του εύλογου χρονικού 
διαστήματος των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των 
αποτελεσμάτων ταξινομικής κατάταξης του εκάστοτε Τμήματος, και εν γένει, να εγγυάται την 
ομαλή και δίκαιη επιλογή των υποψήφιων ασκούμενων. 

 
Διοικητική Υποστήριξη 
Υπεύθυνο για την Διοικητική Υποστήριξη των φοιτητών(-τριών) είναι το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα (www.pa.uth.gr). 
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει να δρομολογήσει σε συνεργασία με τους φοιτητές(- 
τριες) όλη τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης (από την ενημέρωση έως και την πληρωμή των 
ασκούμενων) και να συντονίσει ενέργειες δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος. 

 
Πληρωμή 
Η πληρωμή των ασκούμενων γίνεται εφάπαξ με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, μετά τον έλεγχο 
ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα. Το χρηματικό ποσό 
ορίζεται κεντρικά από το Ίδρυμα και ενιαία για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 
ύψος της αμοιβής υπολογίζεται αναλόγως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και της εκτίμησης του 
αριθμού των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτή. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον 
Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φοιτητής(-τρια). 

 
Ασφάλιση 
Οι φοιτητές(-τριες) ασφαλίζονται κάθε μήνα για το 1% του ασφαλίστρου που αντιστοιχεί στην 
κατώτερη κλάση ασφάλισης και πρόκειται για ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος. Οι 
φοιτητές(-τριες), λόγω της ασφάλισής τους από την Πρακτική του/της Άσκηση, δεν παύουν να 
είναι ασφαλισμένοι(-ες) στους γονείς τους (ή αν είναι άμεσα ασφαλισμένοι(-ες ) στη δική τους 
ασφάλεια) και δε χάνουν την ασφάλισή τους. Το 1% του ασφαλίστρου αντιστοιχεί σε 10,11 € 
μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 1.011 €). Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 
υπέρ ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο από το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση των ασκούμενων. 

 
Επιδόματα 
Εάν υπάρχουν φοιτητές(-τριες) που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν, 
ότι με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, το επίδομα αυτό θα διακοπεί. 
Συνεπώς, πριν την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα θα πρέπει να συζητήσουν με τον Επιστημονικά 
Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους προκειμένου να εξετάσουν εάν υπάρχουν 

http://www.pa.uth.gr/
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εναλλακτικές. Στην περίπτωση που οι φοιτητές(-τριες) λαμβάνουν επίδομα λόγω αναπηρίας (ΑμΕΑ) 
ή λόγω θανάτου του γονέα/κηδεμόνα, θα πρέπει να ενημερωθούν από το Φορέα από τον οποίο 
λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα, εάν με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, 
διακόπτεται το επίδομα. Αυτό εξαρτάται ολοκληρωτικά από το συγκεκριμένο Φορέα. 

 
Ωράριο 
Οι ασκούμενοι(-ες) τηρούν το ωράριο εργασίας του φορέα που έχουν επιλέξει να 
πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση. 

 
Άδειες 
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να χορηγήσει ημέρες άδειας σε ασκούμενους(-ες). Οι 
ασκούμενοι(-ες) μπορούν όμως να ζητήσουν από τον υπεύθυνο του φορέα όπου ασκούνται έως 
και δύο μέρες αθροιστικά στο σύνολο της διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης, είτε για προσωπικούς 
λόγους (π.χ. ασθένεια), είτε για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις (π.χ. εξεταστική). Σε περίπτωση που 
το διάστημα απουσίας υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

 
 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής 
 
Φοιτητές(-τριες) 
Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις προπτυχιακούς(-ες) 
φοιτητές(-τριες) του Τμήματος όλων των κατευθύνσεων και ειδικεύσεών του, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στη Θεσμοθέτηση του εκάστοτε Τμήματος και: 
1. Έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε δεκαπέντε (15) μαθήματα του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας 
2. Έχουν εγγραφεί στο 6ο εξάμηνο σπουδών 
3. Κατά προτεραιότητα, δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε δραστηριότητα Πρακτικής 

Άσκησης στο χρηματοδοτούμενο πλαίσιο ΕΣΠΑ 
4. Δεν έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες, στα επιστημονικά, ερευνητικά και εφαρμοσμένα αντικείμενα στα οποία το Τμήμα 
αναπτύσσει δραστηριότητα πρακτικής άσκησης κατά την έννοια του παρόντος 

5. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί και δεν ανήκουν σε σώματα ασφαλείας (αστυνομία, 
πυροσβεστική). 

 
Η διαπίστωση της κάλυψης των υπ' αριθμ. 1, 2 και 3 προϋποθέσεων, γίνεται με απλή δήλωση 
του/της φοιτητή(-τριας) και διακρίβωση των σχετικών στοιχείων από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

 
Η διαπίστωση της κάλυψης των υπ' αριθμ 4 και 5 προϋποθέσεων, γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση 
του/της φοιτητή(-τριας), όπως κατά περίπτωση ορίζεται στην προκήρυξη της σχετικής δράσης από 
το Τμήμα, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 
(www.pa.uth.gr). 

 
 
Επιλογή Συνεργαζόμενων Φορέων 
Κύρια μέριμνα για την επίτευξη των στόχων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, αποτελεί η συμμετοχή σημαντικού αριθμού φορέων και επιχειρήσεων και η προσφορά 
θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται συστηματική προσπάθεια τόσο για τη 
διατήρηση, όσο και για την επέκταση και εμβάθυνση των σχέσεων συνεργασίας με τους φορείς, 
τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. 
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Οι συνεργαζόμενοι φορείς μπορεί να ανήκουν στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, με προτεραιότητα 
στον ιδιωτικό τομέα λόγω προϋποθέσεων ΕΣΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, από την 1η 
Απριλίου 2014 (http://bit.ly/2BPvaCd), οι συνεργαζόμενοι φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στη 
βάση δεδομένων ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/) μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία 
διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
της Επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης οι οποίες είναι 
διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. 

 
Επίσης, οι συνεργαζόμενοι φορείς οφείλουν να εμφανίζουν συνάφεια του αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο των σπουδών και κριτήριο αποτελεί ακόμα, η προηγούμενη επιτυχής 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 
Η κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων διαπιστώνεται, με μέριμνα του Επιστημονικά Υπευθύνου του 
εκάστοτε Τμήματος, από τη σχετική αλληλογραφία με τον φορέα, τις τυχόν προηγούμενες εκθέσεις 
πεπραγμένων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και 
από κάθε δημόσια πληροφόρηση, επίσημη ή και επιστημονική. 

 
3. Διαδικασία Εφαρμογής Πρακτικής Άσκησης 

 
Ενημέρωση φοιτητών(-τριών) 
Δύο μήνες, τουλάχιστον, πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα πραγματοποιούνται 
από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εκδηλώσεις 
ενημέρωσης για τη γνωστοποίηση στους/στις φοιτητές(-τριες) των απαραίτητων διαδικασιών και 
προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Οι ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις ενημέρωσης 
όπως και σχετικό ενημερωτικό υλικό, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης και του Τμήματος. Επιπλέον, κάθε ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιούνται Ημερίδες για την 
Πρακτική Άσκηση με σκοπό την προβολή και δημοσιότητα του Προγράμματος, την ενημέρωση των 
φοιτητών(-τριών) και την προσέλκυση φορέων υποδοχής για την ποιοτική αναβάθμιση της 
Πρακτικής. 

 
Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 
Κατ' έτος, προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής 
Άσκησης για κάθε Τμήμα του Ιδρύματος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. 
Οι επωφελούμενοι (-ες) είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές(-τριες) των Τμημάτων, οι οποίοι δύναται 
να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 2 και αυτές της θεσμοθέτησης του εκάστοτε Τμήματος. 
Οι αιτήσεις εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης κατατίθενται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 
Ιδρύματος, τουλάχιστον δύο μήνες πριν την περίοδο έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του κάθε 
Τμήματος. Το ακριβές διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του 
Γραφείου Πρακτικής, αλλά και του Τμήματος. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές(-τριες) οφείλουν 
να καταθέτουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα, διαφορετικά αποκλείονται από τη διαδικασία. 

 
Επιλογή φοιτητών(-τριών) και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων 

 
Αμέσως μετά την ενημέρωση των φοιτητών(-τριών) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην 
Πρακτική Άσκηση και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι(-ες) είναι 
υποχρεωμένοι να παρακολουθούν με δική τους πρωτοβουλία τις ανακοινώσεις για την ενημέρωσή 
τους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής οι ενδιαφερόμενοι(-ες) υποβάλλουν ηλεκτρονική 
αίτηση συμμετοχής («Αίτηση Εγγραφής») στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης (www.pa.uth.gr), καθώς και τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

 

http://bit.ly/2BPvaCd
https://atlas.grnet.gr/
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Οι αιτήσεις των φοιτητών(-τριών) που πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις αξιολογούνται αμέσως 
μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 
Στην περίπτωση που ο αριθμός των ασκούμενων είναι περιορισμένος, με βάση τη χρηματοδότηση 
του Προγράμματος, η επιλογή των φοιτητών(-τριών), που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική 
Άσκηση, δεν πραγματοποιείται αυθαίρετα ή τυχαία (π.χ. με κλήρωση). Αντιθέτως, βασίζεται σε 
συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
και είναι ακριβώς τα ίδια για όλους(-ες) τους/τις φοιτητές(-τριες) του Τμήματος επιτρέποντας την 
ταξινομική κατάταξή τους. 

 
Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 1, η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην 
υπ’ αριθμ. 219/14-3-2018 συνεδρίασή της αποφάσισε να πραγματοποιείται ταξινομική κατάταξη, 
μοριοδότηση των φοιτητών του Τμήματος με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο: 

Σύνολο  μορίων  φοιτητή  =  άθροισμα  {(ECTS  μαθήματος  που  επιτυχώς  εξετάστηκε  ο 
φοιτητής) x (βαθμός στο μάθημα)} 

*Στον παραπάνω αλγόριθμο προσμετρώνται μόνο τα μαθήματα των οποίων ο βαθμός είναι 
μεγαλύτερος του πέντε (5). Τα υπόλοιπα μηδενίζονται. 

 
 
Τα αποτελέσματα της βαθμολογικής ταξινόμησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
Πρακτικής και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων δίδεται περιθώριο 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τις οποίες 
αξιολογεί η Επιτροπή Ενστάσεων, που είναι η κοινή για όλα τα Τμήματα. 

 
Επιλογή Φορέα Υποδοχής 
Μετά την επιλογή και δημοσίευση του πίνακα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, ξεκινά η 
διαδικασία αναζήτησης του Φορέα Υποδοχής από τους/τις φοιτητές(-τριες) για την εκπόνηση της 
Πρακτικής τους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης βρίσκεται 
σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους/τις φοιτητές(-τριες) και τους φορείς υποδοχής, 
συμβάλει ουσιαστικά στην αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης και φροντίζει για την ομαλή 
μετάβαση του/της φοιτητή(-τριας) στο φορέα υποδοχής. Βασικός στόχος, είναι να προσφέρονται 
μόνιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, όπου είναι δυνατόν, με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων 
συνεργασίας με φορείς, ώστε να διευκολύνεται η δραστηριότητα αυτή για τα επόμενα έτη. 

 
Η αναζήτηση και εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης είναι δυνατό να γίνεται και από τους ίδιους 
τους/τις φοιτητές(-τριες). Οι φοιτητές(-τριες) μπορούν είτε να ανατρέχουν στη βάση δεδομένων 
ΑΤΛΑΣ ((https://atlas.grnet.gr/) για την εξεύρεση διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, είτε 
μέσω προσωπικής αναζήτησης στην περιοχή που τους ενδιαφέρει να ασκηθούν. Οι θέσεις που 
προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο τίθενται στην κρίση του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος, 
ο οποίος μετά από σχετική διερεύνηση καταλληλόλητας τις εγκρίνει ή όχι σε συνεργασία με τους 
επόπτες, όπου υπάρχουν. 

 
4. Βήματα Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης από φοιτητή(-τρια) 

 
Βήμα 1ο : Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής και κατάθεση δικαιολογητικών 

 
Στο βήμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι(-ες) εισέρχονται με τα στοιχεία του Εύδοξου στην ιστοσελίδα 
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (www.pa.uth.gr) για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση 
Εγγραφής και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης. 

 

https://atlas.grnet.gr/
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Δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα εις διπλούν) : 

 
 Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ). 

(https://apps.ika.gr/eInsEligibility/). Ο/Η φοιτητής(-τρια) το παραλαμβάνει από 
οποιοδήποτε Υποκαταστήμα ΙΚΑ με την επίδειξη της ταυτότητάς του. 

 
 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ (στο www.amka.gr ή στο ΚΕΠ) 

 
 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ και τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία – ΔΟΥ στην 

οποία υπάγεται. 
 

 Αριθμός Ταυτότητας και Εκδούσα Αρχή (στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ταυτότητα, 
τότε απαιτείται Διαβατήριο). 

 
 Ενεργό λογαριασμό σε μία Τράπεζα (πρώτος συνδικαιούχος ή μοναδικός δικαιούχος). Σε 

περίπτωση που ο/η φοιτητής(-τρια) δε διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε καμία Τράπεζα 
πρέπει να κάνει αίτηση για να ανοίξει λογαριασμό στην Τράπεζα που επιθυμεί. 

 
 Βιβλιάριο ασθενείας ή Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (είτε έμμεσα ασφαλισμένοι/ες στους 

γονείς/κηδεμόνες τους είτε διαθέτουν δική τους ασφάλεια). Σε περίπτωση που ο/η 
φοιτητής(-τρια) είναι ανασφάλιστος(-η) καταθέτει βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΟΠΥΥ. 

 
 Αναλυτική βαθμολογία. 

 
 

Βήμα 2ο : Επιλογή φοιτητών(-τριών) και Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης 
 
Ενημέρωση του/της φοιτητή(-τριας) από τις ιστοσελίδες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του 
Τμήματός του για τα αποτελέσματα επιλογής φοιτητών(-τριών). Εφόσον ο/η φοιτητής(-τρια) είναι 
στη λίστα επιτυχόντων και έχει ολοκληρωθεί η περίοδος των ενστάσεων, μπορεί να υποβάλει 
Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr), στην οποία συμπληρώνονται τα 
στοιχεία που αφορούν στη θέση της Πρακτικής Άσκησης. 
Σε αντίθετη περίπτωση που δεν είναι στη λίστα και αδυνατούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική 
Άσκηση στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, οι φοιτητές/τριες δεν προχωρούν στα επόμενα βήματα (Βήμα 
3ο έως Βήμα 5ο) και αναζητούν φορέα υποδοχής ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε 
συνεργασία πάντα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Οι υποχρεώσεις τους διευκρινίζονται στις 
Ενότητα 6. 

 
Βήμα 3ο : Ειδική Σύμβαση Φοιτητών(-τριών) 

 
Μετά την αντιστοίχιση της προσφερόμενης θέσης με τον/την φοιτητή(-τρια) μέσω της πλατφόρμας 
ΑΤΛΑΣ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τα στελέχη του Γραφείου προχωρούν στη σύνταξη της 
Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών η οποία υπογράφεται από τον/την φοιτητή(- 
τρια), την Επιτροπή Ερευνών, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος και τον Υπεύθυνο του 
φορέα υποδοχής και στην οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των 
συμβαλλόμενων μερών. Μετά την υπογραφή της, ο κάθε συμβαλλόμενος κρατά ένα αντίτυπό της. 
Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή Ερευνών είναι ο εργοδότης των φοιτητών(-τριών), ενώ ο φορέας 
στον οποίο πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση είναι μόνο Φορέας Υποδοχής. 

 
Βήμα 4ο : Απογραφικό Δελτίο Εισόδου 

 
Εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο/η φοιτητής(-τρια) πρέπει να συμπληρώσει 
το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου (www.pa.uth.gr). 

https://apps.ika.gr/eInsEligibility/
http://www/
https://www.amka.gr/AMKAGR/
http://www.pa.uth.gr/
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5. Υποχρεώσεις φοιτητών(-τριών) 
Οι φοιτητές(-τριες) μεταβαίνουν στο χώρο του φορέα υποδοχής και εκπονούν Πρακτική Άσκηση 
για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών. Στο 
διάστημα αυτό, τόσο ο Επιστημονικά Υπεύθυνος όσο και ο επόπτης/υπεύθυνος του φορέα 
υποδοχής καθοδηγούν τους/τις φοιτητές(-τριες). 

 
O φοιτητής(-τρια) οφείλει να ελέγχει συστηματικά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
Πρακτικής Άσκησης (www.pa.uth.gr) και του Τμήματός του/της, όπως και το e-mail του, καθώς 
αυτά αποτελούν τα κύρια  μέσα επικοινωνίας και πρόσκλησης στις συναντήσεις/εκδηλώσεις 
ενημέρωσης που διοργανώνονται από τα στελέχη της Πρακτικής Άσκησης. 

 
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών(-τριών) σε φορείς απασχόλησης πρέπει να έχει εκπαιδευτικό 
αλλά και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο/Η φοιτητής(-τρια) που ασκείται σε έναν φορέα πρέπει να 
έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους υπόλοιπους εργαζόμενους 
του φορέα, ώστε να αποκτήσει επαγγελματική συνείδηση και να μην προκληθούν προβλήματα στο 
φορέα. Όλοι οι φοιτητές(-τριες) υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων 
κατά την περίοδο της άσκησής τους που καλύπτεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές(-τριες) υποχρεούνται επίσης: 

 
 να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες του πλαισίου της Πρακτικής Άσκησης, ώστε να 

εξασφαλιστεί απολύτως η ασφάλιση και η πληρωμή τους, 
 να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους έτσι ώστε να μη προκληθούν προβλήματα στη 

συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τους φορείς απασχόλησης, 
 να συμμετέχουν στις συναντήσεις με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμημάτος και τον 

υπεύθυνο/επόπτη από το φορέα απασχόλησής τους και να απευθύνονται σε αυτούς για 
οποιοδήποτε θέμα προκύψει, 

 να φροντίζουν για την τακτική προσέλευσή τους στο φορέα απασχόλησης, την πιστή 
τήρηση των ωραρίων και την υπεύθυνη εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται. 

 
Βήμα 5ο : Διαδικασία Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές(-τριες) υποχρεούνται: 

 Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr) την Έκθεση Αποτίμησης της 
Πρακτικής Άσκησης η οποία περιλαμβάνει μία σύντομη περιγραφή των εργασιών που 
πραγματοποίησαν κατά την Πρακτική Άσκηση. 

 Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr) το Έντυπο Αξιολόγησης των 
ασκούμενων φοιτητών(-τριών), το οποίο έχει ως στόχο την καταγραφή των εντυπώσεων, 
των οφελών που αισθάνονται ότι αποκόμισαν και του βαθμού ικανοποίησής τους από την 
Πρακτική Άσκηση, όσο αφορά στο αντικείμενο και το περιβάλλον εργασίας, τον φορέα και 
την παρακολούθηση από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο. 

 Να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (www.pa.uth.gr) το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου. 
 Να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα έντυπα: Ερωτηματολόγιο 

Αξιολόγησης και την Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης από τον 
φορέα υποδοχής. 

 Στην περίπτωση μη χρηματοδοτούμενης ΠΑ, οι φοιτητές(-τριες) υποχρεούνται να 
καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος «Βεβαίωση Πραγματοποίησης» υπογεγραμμένη 

 

http://www.pa.uth.gr/
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και σφραγισμένη από τον φορέα υποδοχής. Το παραπάνω έγγραφο είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 
6. Υποχρεώσεις φορέα υποδοχής 

 
 Το αντικείμενο απασχόλησης και το ωράριο των φοιτητών καθορίζεται από το πρόγραμμα 

του φορέα όπου πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση. Παρόλα αυτά, συνιστάται το 
αντικείμενο απασχόλησής τους να έχει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών τους. 

 Ο φορέας υποδοχής εξασφαλίζει, κατά το δυνατόν, ότι ο/η ασκούμενος/η φοιτητής(-τρια) 
έχει τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά και απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους 
εργαζόμενους. 

 Συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης, στο οποίο θα 
πρέπει να καταγράφει τις εντυπώσεις και το βαθμό ικανοποίησης του φορέα υποδοχής, 
σχετικά με τη συμπεριφορά του ασκούμενου φοιτητή(-τριας), την αποτελεσματικότητά 
του/της και την επίτευξη των στόχων της Πρακτικής Άσκησης. 

 Συντάσσει και υπογράφει σχετική Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής 
Άσκησης για κάθε φοιτητή(-τρια). 

 Στην περίπτωση μη χρηματοδοτούμενης ΠΑ, ο φορέας υποδοχής συντάσσει και 
υπογράφει την «Βεβαίωση πραγματοποίησης» για τον φοιτητή( τρια) , (το εν λόγω έγγραφο 
είναι αναρτημένο στη ιστοσελίδα του Τμήματος). Ο/Η φοιτητής(τρια) αναλαμβάνει να 
προσκομίσει εκ μέρους του φορέα το παραπάνω έντυπο στην Γραμματεία του Τμήματος. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β2 upper intermediate με Γ2 a dvanced 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜΙ ΞΓ0101 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 

οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 0 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Ειδίκευση Γενικών Γνώσεων και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=121&cat=1&tp=%CE%A5 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που ακολουθούν εξειδίκευση στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και έχουν είτε λίγες είτε πολλές γνώσεις στη Αγγλική Γλώσσα σαν μέσο επικοινωνίας. Έχει ως 
στόχο την ολοκληρωμένη κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με θέματα της ειδικότητας 
τους στην Αγγλική Γλώσσα (π.χ thermodynamics, kinematics, newton’s law of motion). Ο φοιτητής/τρια με 
την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: 
• να εξοικειωθεί στον προφορικό, γραπτό και επικοινωνιακό λόγο στα Αγγλικά της ειδικότητας τους. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=121&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 
 

Χρησιμοποιούνται Τ.Π.Ε από φοιτητές και διδάσκοντα για την 
διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις και εργασίες ανά 
γκρούπ 

39 ώρες (διαλέξεις και εργασίες ανά 
γκρούπ) 

 

 12 ώρες (μελέτης του κάθε φοιτητή)  
   
   
   
   
   

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 
Οι φοιτητές/τριες μετά την αποπεράτωση του μαθήματος μαθαίνουν να 

Αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας 
Εργάζονται σε ομάδες 
Εργάζονται σε διεθνές περιβάλλον 
Σέβονται την διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 
Ασκούν αυτοκριτική 
Προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη 
Σέβονται την διαφορετικότητα των φύλων 

1η εβδομάδα 
• Engineering Profession, what is mechanics? Kinematics 
2η εβδομάδα 
• Thermodynamics, properties of materials, engineering materials 
3η εβδομάδα 

• Electric current and circuits, magnetism‐electromagnetism, batteries 
4η εβδομάδα 

• Nuclear power, waves and particles, engines 
5η εβδομάδα 

• Plastics, fluid flow, natural earth traps 
6η εβδομάδα 

• Minerals, iron and steel, the earth 
7η εβδομάδα 

• Quantum Mechanics, Environment 
8η εβδομάδα 

• Newton’s law of motion, forms of energy 
9η εβδομάδα 

• Electricity and electronics 
10η εβδομάδα 

• Radioactivity, radio waves 
11η εβδομάδα 

• Separating by heating, earthquakes 
12η εβδομάδα 

• Petroleum Product Tankers , The Parts of A research Paper 
13η εβδομάδα 

• Writing a CV 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

 
    

Σύνολο Μαθήματος 51 ώρες (οι ώρες μελέτης των 
φοιτητών για τις εξετάσεις τους δεν 

περιλαμβάνονται) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης,        Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Η γλώσσα Αξιολόγησης είναι η Αγγλική. Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ανάπτυξη Δοκιμίων. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• An Approach to Technical English For Electrical, Mechanical Engineers. Lina Balari-Petrianidi New Tech 

Publications ISBN: 960-8105-49-8 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM100 ΕΞΑΜ ΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ) 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXB134/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει, εκτός από κανόνες και θεωρήματα ως επέκταση των μαθηματικών
εννοιών του σχολείου, το μαθηματικό τρόπο σκέψης, ώστε να αναπτυχθεί συνδυαστική ικανότητα και
δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

Υπολογίζει το όριο και τη παράγωγο οποιασδήποτε συνάρτησης μιας πραγματικής μεταβλητής. Να
κατανοήσει την έννοια του διαφορικού συνάρτησης. 
Χρησιμοποιεί τις παραγώγους για τη μελέτη συναρτήσεων (μονοτονία, ακρότατα, καμπυλότητα,
ασύμπτωτες) και τη κατασκευή μιας προσεγγιστικής γραφικής παράστασης αυτής. 
Υπολογίζει το αόριστο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης (τεχνικές ολοκλήρωσης). 
Υπολογίζει το ορισμένο ολοκλήρωμα (Θεμελιώδες Θεώρημα Ολοκληρωτικού Λογισμού) και να
κατανοήσει την αναγκαιότητα του σε εφαρμογές, όπως, του εμβαδού, όγκου και επιφάνειας ενός
στερεού εκ περιστροφής, μήκους τόξου καμπύλης, έργου μεταβλητής δύναμης. 
Να υπολογίζει ένα γενικευμένο ολοκλήρωμα. 
Να προσδιορίζει την εξίσωση ευθείας (στο χώρο) κι επιπέδου. 
Να κατανοεί την διανυσματική‐παραμετρική εξίσωση μιας καμπύλης στο χώρο και να βρίσκει τη
καμπυλότητας της. 

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXB134/
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• Να υπολογίζει τη μερική και τη κατευθυνόμενη παράγωγο μια συνάρτησης πολλών μεταβλητών 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 

• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία. 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής. 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο  τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 60 
Ασκήσεις 30 
Αυτοτελής Μελέτη 60 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

Βασικές έννοιες συναρτήσεων (αμφι, επί συνάρτηση, σύνθεση συναρτήσεων, αντίστροφη συνάρτηση). 
Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση, τριγωνομετρικές κι αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις, 
υπερβολικές συναρτήσεις. 
Όριο και Συνέχεια πραγματικής συνάρτησης πραγματικής μεταβλητής (Ιδιότητες και Θεωρήματα). 
Παράγωγος.  Ιδιότητες  παραγώγου.  Θεωρήματα  παραγώγου.  Θεώρημα  L’Hospital.  Μονοτονία  και 
ακρότατα συνάρτησης. Ασύμπτωτες. Γραφική παράσταση. 
Αόριστο ολοκλήρωμα. Ιδιότητες ολοκληρώματος. Τεχνικές ολοκλήρωσης. Πολικές συντεταγμένες. 
Ορισμένο Ολοκλήρωμα  (Θεμελιώδες  Θεώρησα)  και Εφαρμογές  του (εμβαδό,  όγκος  και επιφάνεια 
στερεού εκ περιστροφής, μήκος τόξου, έργο μεταβλητής δύναμης). 
Η έννοια της Ακολουθίας. Σύγκλιση ακολουθίας και κριτήρια συγκλισης. 
Σειρά πραγματικών αριθμών. Κριτήρια σύγκλισης. Τηλεσκοπικές και Εναλλάσσουσες σειρές. 
Δυναμοσειρές. Περιοχή σύγκλισης. Σειρά Taylor. Εφαρμογές. 
Στοιχεία διανυσματικού λογισμού (εσωτερικό‐εξωτερικο γινόμενο, ευθείες, επίπεδα). Καμπύλες στο 
επίπεδο και στο χώρο. Τρίακμο Frenet. 
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. 
Όριο και συνέχεια συνάρτησης δύο μεταβλητών. 
Η έννοια της μερικής παραγώγου. Κατευθυνόμενη παράγωγος 
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Αναγράφονται οι  ώρες μελέτης του φοιτητή  για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι  προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γραπτή Τελική Εξέταση (100%) 
Προαιρετικές ασκήσεις (e-class) 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
1. Απειροστικός Λογισμός, (ενιαίος Τόμος) Finney-Weir-Giordano, ΙΤΕ/Παν/κες Εκδόσεις Κρήτης. 
2. Μ. Αδάμ, Ι. Χατζάρα, Ν. Ασημάκη, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6356. 
3. Μαθηματική Ανάλυση Ι, Θ. Ρασσιάς, εκδόσεις Τσότρας 
4. Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ, Θ. Ρασσιάς, εκδόσεις Τσότρας 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM101 ΕΞΑΜΗ ΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προγραμματισμός Η/Υ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=1 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις θεμελιώδεις αρχές προγραμματισμού Η/Υ με τη γλώσσα 
προγραμματισμού Fortran 90. Δίνεται έμφαση στις αρχές του δομημένου προγραμματισμού καθώς και 
σε μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων. Μετά 
το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη συγγραφή αποτελεσματικών 
προγραμμάτων για την επίλυση πρακτικών μηχανολογικών προβλημάτων. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση 

• Να αναλύει τα δεδομένα ενός προβλήματος και να δημιουργεί κατάλληλους αλγορίθμους για 
την επεξεργασία τους 

• Να υλοποιεί τους αλγορίθμους σε Fortran δημιουργώντας άρτια δομημένα προγράμματα ΗΥ 
• Να δημιουργεί προγράμματα για την επίλυση απλών προβλημάτων αριθμητικών μεθόδων 
• Να   επεκτείνει   τις   γνώσεις   του   χωρίς   ιδιαίτερη   δυσκολία   και   σε   άλλες   γλώσσες 

προγραμματισμού εκτός της Fortran 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=1
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 
Χρήση διαφανειών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του  φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις 35  
Αυτοτελής Μελέτη 45  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις  Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%)   
ΙΙ. Ομαδικές Εργασίες (Bonus: 20%) 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ομαδική Εργασία 

Βασικές έννοιες πληροφορικής. Συστήματα αρίθμησης. Δημιουργία αλγορίθμων. Αρχές 
δομημένου προγραμματισμού. Εκμάθηση γλώσσας προγραμματισμού Fortran 90. Τύποι 
δεδομένων. Δομή ακολουθίας. Δομή Επιλογής. Δομή Επανάληψης. Πίνακες. Αλγόριθμοι 
ταξινόμησης και αναζήτησης. Αλγόριθμοι αριθμητικής ανάλυσης για εύρεση ριζών και 
ολοκλήρωση συναρτήσεων. Παράγωγοι τύποι δεδομένων. Αρχεία και μορφοποίηση δεδομένων. 
Υποπρογράμματα. Εγγενείς συναρτήσεις επεξεργασίας αριθμών, αλφαριθμητικών, πινάκων και 
αρχείων. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Δ. Ματαράς & Φ. Κουτελιέρης, Προγραμματισμός για επιστήμονες και μηχανικούς Fortran 90/95 
- Εκδόσεις Τζιόλα, 2001. 

• Καραμπετάκης, Νικόλαος. Εισαγωγή στην Fortran 90/95 - Εκδόσεις Ζήτη, 2002. 
• Φραγκάκης Χαράλαμπος Ν., Fortran : Compilers IV, V, 77, 90 - Εκδόσεις Κυριακίδη Αφοί, 2001. 
• Κλημόπουλος, Στέργιος Κ. & Αθανάσιος Τσουροπλής, Από τη Fortran 77 στη Fortran 90 - 3η έκδ. - 

Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2001. 
• L.Nyhoff, S. Leestma, Εισαγωγή στη Fortran 90 - Εκδόσεις Ίων. 
• Αλέξανδρος Καράκος, Fortran 77/90/95 - Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ105 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χημεία για Μηχανικούς 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 5 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=117&cat=1&tp=%CE%A5 

 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει την δυνατότητα στους πρωτοετείς μηχανολόγους μηχανικούς να δουν 
την χημεία μέσα σε τρέχουσες και μελλοντικές τεχνολογικές εφαρμογές και να πάρουν εκείνες τις γνώσεις 
που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση των μηχανισμών και χημικών διεργασιών που πραγματοποιούνται 
σε διάφορα συστήματα (αυτοκίνητο, φωτοβολταικά, συστήματα αντιρρύπανσης, αισθητήρες, μπαταρίες, 
κυψέλες καυσίμου κλπ) και θα τους εξοπλίσουν με γνώσεις που θα χρειαστούν σε επόμενα μαθήματα (υλικά, 
θερμοδυναμική, κλπ). 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει: 
1. Το πέρασμα από τα άτομα, μόρια στις συσκευές (πχ μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας). 
2. Την επίδραση των χημικών δεσμών στα φυσικά (εξάτμιση, αλλαγή φάσεων κλπ) και χημικά φαινόμενα (πχ 
καύση). 
3. Την αξία των χημικών αντιδράσεων και της χημικής κινητικής. 
4. Τον ρόλο της κατάλυσης και των καταλυτών στα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα (αυτοκίνητο, χημική 
βιομηχανία) κλπ. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=117&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5


79 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 



80 

 

 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Φοιτητοκεντρική διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση  Τ.Π.Ε.  στη  Διδασκαλία  &  στην  επικοινωνία  με  τους 
φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονταιαναλυτικάοτρόποςκαιμέθοδοι 

διδασκαλίας. 
Διαλέξεις,Σεμινάρια,ΕργαστηριακήΆσκηση,Άσκηση 

Πεδίου,Μελέτη&ανάλυσηβιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο,Πρακτική(Τοποθέτηση),Κλινική 

Άσκηση,ΚαλλιτεχνικόΕργαστήριο,Διαδραστική 
διδασκαλία,Εκπαιδευτικέςεπισκέψεις,Εκπόνηση 
μελέτης(project),Συγγραφήεργασίας/εργασιών, 

Καλλιτεχνικήδημιουργία,κ.λπ. 
Αναγράφονταιοιώρεςμελέτηςτουφοιτητήγιακάθε 

μαθησιακήδραστηριότητακαθώςκαιοιώρεςμη 
καθοδηγούμενηςμελέτηςσύμφωναμετιςαρχέςτου 

ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 65 ώρες 
Πρόοδοι 9 ώρες 
Ομαδικές εργασίες 15 ώρες 
Αυτοτελής μελέτη 65 ώρες 
Σύνολο Μαθήματος 154 ώρες 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφήτηςδιαδικασίαςαξιολόγησης 

ΓλώσσαΑξιολόγησης,Μέθοδοιαξιολόγησης,Διαμορφωτική 
ήΣυμπερασματική,ΔοκιμασίαΠολλαπλήςΕπιλογής, 

ΕρωτήσειςΣύντομηςΑπάντησης,ΕρωτήσειςΑνάπτυξης 
Δοκιμίων,ΕπίλυσηΠροβλημάτων,ΓραπτήΕργασία,Έκθεση/ 

Αναφορά,ΠροφορικήΕξέταση,ΔημόσιαΠαρουσίαση, 
ΕργαστηριακήΕργασία,ΚλινικήΕξέτασηΑσθενούς, 

ΚαλλιτεχνικήΕρμηνεία,Άλλη/Άλλες 
Αναφέρονταιρητάπροσδιορισμένακριτήριααξιολόγησηςκαι 

εάνκαιπουείναιπροσβάσιμααπότουςφοιτητές. 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική 
εξέτασητου εξαμήνου και τιςπροόδους που γίνονται κατά τη διάρκεια 
του εξαμήνου και τον βαθμό των ομαδικών εργασιών που ανατίθενται 
στου φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 
Ο βαθμός του μαθήματος στην τελική εξέταση πρέπει να είναι 
τουλάχιστον πέντε (5) και συνυπολογίζεται κατά 70% στον τελικό 
βαθμό του μαθήματος. Το υπόλοιπο 30% συνυπολογίζεται από το 
μέσο όρο των προόδων στη διάρκεια του εξαμήνου και των εργασιών 
που τίθενται σε μικρές ομάδες και εξετάζονται στο τέλος του 
εξαμήνου πριν την τελική εξέταση. 

Παρaγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 

Εισαγωγή στη Χημεία: Χημεία και η εξέλιξη της ως επιστήμης, Ο σκοπός της Χημείας, Περιοδικός πίνακας 
των στοιχείων, Επίπεδο Φέρμι, Η δομή των ατόμων, περιοδικός πίνακας, 
Χημικοί δεσμοί: Δεσμοί με και χωρίς την συμμετοχή ηλεκτρονίων, ομοιοπολικοί, ετεροπολικού, ιοντικοί, 
μεταλλικοί, Δεσμός ή γέφυρα υδρογόνου, δεσμός van der Waals, καταστάσεις της ύλης, στερεά, υγρά, αέρια, 
Αέρια: Αέρια, Κινητική‐Μοριακή Θεωρία των αερίων, Ιδανικά και Πραγματικά αέρια, 
Υγρά: Ιδιότητες των υγρών, πυκνότητα, τάση ατμών, επιφανειακή τάση, ιξώδες, λανθάνουσα θερμότητα κλπ 
Υδατικά διαλύματα, ηλεκτρολύτες και μη‐ηλεκτρολύτες, 
Στερεά: Αγωγοί, ημιαγωγοί, μονωτές, επίπεδο Fermi, αρχή λειτουργίας θερμοζευγών, πολυμερή, στερεοί 
ηλεκτρολύτες, εφαρμογές, ημιαγωγοί, φωτοβολταϊκά κελιά 
Θερμοδυναμική: Η αξία της θερμοδυναμικής στην επιστήμη του μηχανολόγου μηχανικού, πρώτος νόμος, 
δεύτερος νόμος, εξίσωση του Gibbs, εξέργεια, ανέργεια 
Χημικές αντιδράσεις: Θερμοχημεία, Ταχύτητα αντίδρασης και χημική ισορροπία, ισορροπία οξέος‐βάσης, 
διαλυτότητα αλάτων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, Αντιδράσεις οξέων με μέταλλα., Χημικές αντιδράσεις, 
Κινητική χημικών αντιδράσεων, Εξίσωση Arrhenius Στοιχειομετρία αντιδράσεων. 
Εισαγωγή στην κατάλυση: Κατάλυση, Καταλυτικές αντιδράσεις, Αντιδράσεις καύσης. Καταλυτικός 
μετατροπέας, αισθητήρας Λ, καυσαέρια & έλεγχος καυσαερίων. 
Ηλεκτροχημεία: Ηλεκτροχημεία. Ηλεκτρόλυση, Γαλβανικά συστήματα, Διάβρωση, Στερεά κατάσταση, 
Ηλεκτροχημικές συσκευές για την μετατροπή και αποθήκευση της ενέργειας. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• D. Ebbing and S. Gammon. “General Chemistry”, Μετάφραση Ν. Κλούρας, Εκδόσεις Π. Τραυλός, 2002 
• Ν.Δ. Κλούρα, «Βασική ανόργανη Χημεία», Έκτη Έκδοση, Εκδόσεις Τραυλός, 2002. 
• F.A. Cotton, G.Wilkinson, “Advanced Inorganic Chemistry”, Interscience Science Publishers, 3rd Edition, 1972. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση εισαγωγικών και βασικών αρχών της θεωρίας και της τεχνολογίας 
των Μηχανουργικών Κατεργασιών και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων σε αντίστοιχες 
ερευνητικές διαδικασίες και στην βιομηχανικής παραγωγής. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Να  ορίζει  και  να  περιγράφει  επιστημονικά  και  τεχνολογικά  τις  διαδικασίες  εκτέλεσης  των 
Μηχανουργικών Κατεργασιών 

• Να σχεδιάζει και να προσδιορίζει τις παραμέτρους των Μηχανουργικών Κατεργασιών σε επίπεδο 
παραγωγικής διαδικασίας 

• Να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τις αντίστοιχες εργαλειομηχανές των Μηχανουργικών 
Κατεργασιών. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ103 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 5 6 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=4&cat=1&tp=%CE%A52 

Πολυτεχνική
Μηχανολόγων Μηχανικών
Προπτυχιακό 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Εισαγωγή στις Μηχανικές Κατεργασίες 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=4&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A52
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 
 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω Η/Υ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις 35  
Αυτοτελής Μελέτη 45  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης,       Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, 
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%):  
ΙΙ. Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%) 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Βασικές έννοιες (παραγωγή, κατεργασίες, τεχνικά υλικά). Μετροτεχνία: Ανοχές διαστάσεων, μορφής και 
θέσης, συναρμογές. Μέτρηση ποιότητας επιφανείας. Κοπή στις δύο διαστάσεις (Ορθογωνική κοπή): 
Γεωμετρία κοπής, αποβλίττου, κινηματική, δυνάμεις κοπής, ειδική αντίσταση κοπής, ψύξη – λίπανση. Φθορά 
εργαλείου. Μορφή κομματιού. Συμβατικές κατεργασίες κοπής. Κοπή με προκαθορισμένη γεωμετρική ακμή. 
Μη συμβατικές κατεργασίες κοπής. Κατεργασίες αρχικής μορφοποίησης. Χυτεύσεις. Κατεργασίες 
διαμόρφωσης με παραμόρφωση. Διαμορφώσεις μεταλλικών ελασμάτων. Βαθεία κοίλανση ,Απότμηση, 
Διάτμηση. Συναρμόσεις. Κολλήσεις, συγκολλήσεις. Προηγμένες κατεργασίες. Ταχεία πρωτοτυποποίηση, 
επικαλύψεις, αλλαγής ιδιοτήτων. Μη συμβατικές κατεργασίες. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Πετρόπουλος Π. , Μηχανουργική Τεχνολογία, Εκδόσεις Ζήτη 1998. 
• Αντωνιάδης Α.Θ, Μηχανουργική Τεχνολογία, Εκδόσεις Τζιόλα 2016. 
• Μπουζάκης Κ‐Δ, Μορφοποίηση με αφαίρεση υλικού. Εκδόσεις Ζήτη 2000. 
• Παντελής Δ.Ι. Παπάζογλου Β.Ι., Χαϊδεμενόπουλος Γ.Ν, Εκδόσεις Τζιόλα 2017. 
• Dillinger Josef Κατεργασίες Μετάλλων, Εκδόσεις Μαρία Παρίκου & ΣΙΑ ΕΠΕ 2010. 
• Kalpakjian S., Schmid S.R, Hamldon M., Manufacturing, Eng. and Tech. Pearson Education 2009. 
• Astakhov V.P., Mascining in Mechanical Eng A Practical Guide-Woodhead Publishing 2011. 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Machining science and technology 
• Manufacturing Engineer 
• Science and Technology of Welding and Joining 
• Materials Science and Engineering 
• Machining technology 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=6&cat=1&tp=Y3 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών της θεωρίας πιθανοτήτων και της στατιστικής 
ανάλυσης και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων βιομηχανικής παραγωγής και διοίκησης. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Να  ορίζει  μαθηματικά  μοντέλα για  την  περιγραφή  συστημάτων  που  χαρακτηρίζονται από 
αβεβαιότητα 

• Να επιλύει τα μοντέλα αυτά για τον υπολογισμό διαφόρων μέτρων απόδοσης των συστημάτων 
που περιγράφουν 

• Να αναλύει δεδομένα με στατιστικές μεθόδους και να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης αυτής για τη λήψη αποφάσεων 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=6&amp;cat=1&amp;tp=Y3
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις 35  
Αυτοτελής Μελέτη 45  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή  Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται    ρητά  προσδιορισμένα κριτήρια 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (30%) 

Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Πιθανότητες: έννοια πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, πολλαπλασιαστικός νόμος, στοχαστική 
ανεξαρτησία, θεώρημα Bayes. Τυχαίες μεταβλητές: διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, 
συνάρτηση πιθανότητας, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, ροπές (μέση τιμή, διασπορά), 
μετασχηματισμός μεταβλητών, συναρτήσεις πιθανότητας πολλών τυχαίων μεταβλητών, 
συνδιασπορά, συντελεστής συσχέτισης. Κατανομές τυχαίων μεταβλητών: ομοιόμορφη, διωνυμική, 
γεωμετρική, Poisson, κανονική, εκθετική. Στατιστικές εκτιμήσεις: δειγματοληψία, σημειακές 
εκτιμήσεις, ιδιότητες και κατανομές εκτιμητριών, κεντρικό οριακό θεώρημα, διαστήματα 
εμπιστοσύνης. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Μπερτσεκάς Δ.Π., Τσιτσικλής, Γ.Ν., Εισαγωγή στις Πιθανότητες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010. 
• Μπερτσεκάς Δ.Π., Τσιτσικλής, Γ.Ν., Εισαγωγή στις Πιθανότητες με Στοιχεία Στατιστικής, Εκδόσεις 

Τζιόλα, 2013. 
• Παπούλης Α., Πιθανότητες, Τυχαίες Μεταβλητές και Στοχαστικές Διαδικασίες, Εκδόσεις Τζιόλα, 

2002. 
• Ross S., Βασικές Αρχές Θεωρίας Πιθανοτήτων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011. 
• Montgomery D.C., Runger G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 1994. 

 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Advances in Applied Probability 
• Journal of Applied Probability 
• Probability in the Engineering and Informational Sciences 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β2 upper intermediate με Γ2 a dvanced 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΓ0102 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά II  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 

οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 3 0 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Ειδίκευση γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=120&cat=1&tp=%CE%A5 

 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα διδάσκεται σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Ο στόχος του 
μαθήματος είναι η εξοικείωση στην επικοινωνία της ειδικότητας τους στα Αγγλικά μέσω Powerpoint 
presentations. Πριν την δημιουργία των παρουσιάσεων οι φοιτητές διδάσκονται με λεπτομέρεια πως 
δημιουργούνται οι παρουσιάσεις. Μετά το τέλος των παρουσιάσεων οι φοιτητές/τριες εξετάζονται θέματα της 
ειδικότητας τους που βγαίνουν στις ειδήσεις η σε άλλα media τις ημερομηνίες των μαθημάτων ώστε να 
παρακολουθούν ότι πιο πρόσφατο συμβαίνει στην ειδικότητα τους. Με την περαίωση του μαθήματος οι 
φοιτητές/τριες μπορούν 
• να εξοικειωθούν στον προφορικό, γραπτό και επικοινωνιακό λόγο στα Αγγλικά της ειδικότητας τους. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=120&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 
 

Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες στην διδασκαλία και στην επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Powerpoint Παρουσιάσεις 20 ώρες  
Σεμινάρια και Συγγραφή Εργασιών 
(μικρών σε μέγεθος) 19 ώρες  

Μελέτη φοιτητών 12 ώρες  
   
   
   
   
   
   

Σύνολο Μαθήματος 51 ώρες  
 

Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Οι φοιτητές/τριες μετα την αποπεράτωση του μαθήματος μαθαίνουν να 
Αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας 
Εργάζονται σε ομάδες 
Εργάζονται σε διεθνές περιβάλλον 
Σέβονται την διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα 
Ασκούν αυτοκριτική 
Προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη 
Σέβονται την διαφορετικότητα των φύλων 

Powerpoint παρουσιάσεις που δημιουργούνται από τους φοιτητές μετά από οδηγίες του διδάσκοντα. 
Eπίσης, οι φοιτητές διδάσκονται και γράφουν: 
• Reports 
• Note taking 
• Memorandum 
• Writing a research paper 
• Referencing‐bibliography 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Μέθοδοι 
αξιολόγησης,        Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Παρουσίαση μέσα στην τάξη και εξετάσεις. 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• English for Mechanical Engineering in Higher Education Studies, Marian Dunn, David Howey, Amanda Ilic, 

Nicholas Regan Garnet Education, 2010 
• Integrating Technical and Academic Writing into your English Course, Theory and Practice E. Panourgia 

Foreign Language Centre and P.E. TEI of Kavala, 2013. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM200 ΕΞΑΜΗ ΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=12 

 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια αναμένεται να: 

• Μπορεί να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει ορισμούς και έννοιες από τον  Απειροστικό λογισμό 
και τη Γραμμική Άλγεβρα σ’ ένα καθαρά μαθηματικό ή και εφαρμοσμένο περιβάλλον. 

• Μπορεί να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει την μαθηματική γνώση και μεθόδους για την 
επίλυση βασικών μαθηματικών προβλημάτων στις τεχνολογικές επιστήμες, χρησιμοποιώντας 
μια συστηματική προσέγγιση. 

• Καλλιεργήσει την κριτική του σκέψη μέσω της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων. 
• Μπορεί να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα συναρτήσει του μοντελοποιημένου, μέσω των 

μαθηματικών, προβλήματος. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=12
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 
Χρήση διαφανειών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας  / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και  οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 35 
Αυτοτελής Μελέτη 45 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 

Ι. Πρόοδος (40%) 
ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (60%) 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Αυτόνομη Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Κριτική Σκέψη 

Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών – Όρια – Παραγώγιση – Τοπικά Ακρότατα – Εσσιανή 
Πολλαπλά Ολοκληρώματα – Μετασχηματισμοί – Ιακωβιανή Ορίζουσα - Εφαρμογές 
Διανυσματικά Πεδία  – Παραγώγιση  – Επικαμπύλια Ολοκληρώματα – Εφαρμογές -  Συναρτήσεις 
Δυναμικού – Θεώρημα Green 
Πίνακες – Πράξεις – Αντίστροφος Πίνακας 
Γραμμικά Συστήματα – Απαλοιφή Gauss – Παραγοντοποίηση LU, LDU 
Ορίζουσες – Μέθοδος Sarrus - Ανάπτυγμα Laplace – Κανόνας Crammer 
Διανυσματικοί χώροι – Θεμελιώδεις υποχώροι – Άθροισμα υποχώρων - Γραμμική Ανεξαρτησία – 
Βάση – Διάσταση – Βαθμός πίνακα – Βρονσκιανή Ορίζουσα 
Γραμμικοί Μετασχηματισμοί – Πυρήνας  – Ενδομορφισμοί  –  Μονομορφισμοί –  Επιμορφισμοί – 
Ισομορφισμοί – Αυτομορφισμοί – Βαθμίδα – Πίνακας Γραμμικής Συνάρτησης – Πίνακας Αλλαγής 
Βάσης – Όμοιοι Πίνακες 
Ιδιοτιμές – Ιδιοδιανύσματα – Φάσμα – Ιδιοχώρος – Γεωμετρική/Αριθμητική πολλαπλότητα – 
Χαρακτηριστικό πολυώνυμο – Πολυωνυμικοί Πίνακες – θεώρημα Cayley-Hamilton – Διαγωνοποίηση 
πίνακα 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι
αξιολόγησης,     Διαμορφωτική ή

Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Βλάχος Λ., Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, 2001, Εκδ. Τζιόλα 
• Γεωργανόπουλος  Γ.,  Ξενικάκης  Π., Διαφορικός  λογισμός  πολλών  μεταβλητών,  2000,  Εκδ. 

Κυριακίδη 
• Καδιανάκης Ν., Καρανάσιος Σ., Φελλούρης Α, Ανάλυση ΙΙ, 2001, Εκδ. Συμεών 
• Μυλωνάς Ν., Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, 

2009, Εκδ. Τζιόλα 
• Γκαρούτσος Γ., Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Εκδ. SPIN 
• Σπανδάγος Ε., Ολοκληρωτικός Λογισμός, Εκδ. Αίθρα 
• Σεραφειμίδης Κ., Διανυσματική Ανάλυση, 2004, Εκδ. Σοφία 
• Τσίτσας Λ., Εφαρμοσμένος απειροστικός λογισμός ΙΙ, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 
• Apostol T., Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός Β΄, 1962, Εκδ. Ατλαντίς 
• Brand L., Μαθηματική Ανάλυση, 1984, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 
• Thomas, Finney R, Weir M, Giordano F., Απειροστικός λογισμός ΙΙ, 2004, Π.Ε.Κ. 
• Marsden J., Tromba A., Διανυσματικός λογισμός, 2005, Π.Ε.Κ. 
• Sokolnikoff I., Redheffer R., Μαθηματικά  για  φυσικούς  και  μηχανικούς,  2001,  Πανεπ.  Εκδ. 

Ε.Μ.Π. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM204 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θερμοδυναμική I  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 

οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=11&cat=1&tp=%CE%A51 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• Να περιγράφει τους νόμους της θερμοδυναμικής 
• Να μπορεί να κρίνει τις ιδιότητες των καθαρών ουσιών 
• Να αναλύει θερμοδυναμικές διεργασίες με την εφαρμογή των θερμοδυναμικών νόμων σε κλειστά και 

ανοιχτά συστήματα 
• Να μπορεί να λύσει προβλήματα που αφορούν καθαρές ουσίες και ατμούς 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=11&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A51
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1η Ενότητα ‐ Εισαγωγή Βασικές έννοιες 

Θερμοδυναμική και ενέργεια, η σημασία των διαστάσεων και των μονάδων, συστήματα και όγκοι 
ελέγχου, ιδιότητες ενός συστήματος, πυκνότητα και ιδική βαρύτητα, κατάσταση και ισορροπία, 
διεργασίες και κύκλοι, η θερμοκρασία και ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής, πίεση, όργανα, 
μέτρησης πίεσης, τεχνική επίλυσης προβλημάτων 

2η Ενότητα ‐ Ενέργεια, Μεταφορά Ενέργειας και γενική ενεργειακή ανάλυση 
Μορφές ενέργειας, μεταφορά ενέργειας μέσω θερμότητας, μεταφορά ενέργειας μέσω έργου, μηχανικές 
μορφές έργου, ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής, συντελεστές απόδοσης ενεργειακών μετατροπών 

3η Ενότητα ‐ Ιδιότητες καθαρών ουσιών 
Καθαρή ουσία, φάσεις μίας καθαρής ουσίας, διεργασίες μετατροπής φάσης καθαρών ουσιών, 
διαγράμματα ιδιοτήτων για διεργασίες αλλαγής φάσης, πίνακες ιδιοτήτων, η καταστατική εξίσωση των 
ιδανικών αερίων, παράγοντας συμπιεστότητας, άλλες καταστατικές εξισώσεις. 

4η Ενότητα ‐ Ενεργειακή ανάλυση κλειστών συστημάτων 
Έργο μετακίνησης οριακών επιφανειών, ενεργειακό ισοζύγιο κλειστών συστημάτων, ειδικές θερμότητες, 
εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία και ειδικές θερμότητες ιδανικών αερίων, εσωτερική ενέργεια ενθαλπία 
και ειδικές θερμότητες στερεών και υγρών 

5η Ενότητα ‐ Μαζική και ενεργειακή ανάλυση όγκων ελέγχου 
Διατήρηση της μάζας, έργο ροής και ενέργεια ρέοντος υγρού, ενεργειακή ανάλυση συστημάτων 
σταθεροποιημένης ροής, ενεργειακή ανάλυση διεργασιών ασταθούς ροής 

6η Ενότητα ‐ Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Εντροπία. 
Εισαγωγή στο δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, δεξαμενές θερμικής ενέργειας, θερμικές μηχανές, 
ψυγεία και αντλίες θερμότητας, Αεικίνητες μηχανές, αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές διεργασίες, ο 
κύκλος Carnot, τα αξιώματα του Carnot, η θερμοδυναμική κλίμακα θερμοκρασιών, η θερμική μηχανή 
Carnot, το ψυγείο και η αντλία θερμότητας Carnot, εντροπία, η αρχή της αύξησης της εντροπίας, 
μεταβολή εντροπίας καθαρών ουσιών, ισεντροπικές διεργασίες, διαγράμματα ιδιοτήτων που 
περιλαμβάνουν εντροπία, τι είναι η εντροπία, σχέσεις T dS, μεταβολή της εντροπίας στερεών και υγρών, 
μεταβολή της εντροπίας ιδανικών αερίων, αντιστρεπτό έργο σταθεροποιημένης ροής, ελαχιστοποίηση 
του έργου ενός συμπιεστή, ισεντροπικές αποδόσεις διατάξεων σταθεροποιημένης ροής, ισοζύγιο 
εντροπίας 

7η Ενότητα ‐ Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό και συνδυασμένοι κύκλοι 
Ο κύκλος Carnot με ατμό, ο κύκλος Rankine, απόκλιση των πραγματικών κύκλων παραγωγής ισχύος με 
ατμό από τους αντίστοιχους ιδανικούς κύκλους, πως μπορούμε να αυξήσουμε την απόδοση του κύκλου 
Rankine, ιδανικός κύκλος Rankine με αναθέρμανση, ιδανικός κύκλος Rankine με αναγέννηση, ανάλυση 
των κύκλων παραγωγής με ατμό βάσει του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου, συμπαραγωγή, 
συνδυασμένοι κύκλοι παραγωγής ισχύος αερίου –ατμού. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών, Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
ιστοσελίδας, 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται   αναλυτικά   ο   τρόπος   και 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
 

Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη Εργασία 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

 Διαλέξεις 55  
Αυτοτελής Μελέτη 95 

  
Σύνολο Μαθήματος 150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 
Μέθοδος αξιολόγησης: Συμπερασματική 
Δοκιμασία: Επίλυση Προβλημάτων 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Θερμοδυναμική για Μηχανικούς, 8η Έκδοση, Cengel Yunus A., Boles Michael A. Κωδικός Βιβλίου 
στον Εύδοξο: 50655949 

• Θερμοδυναμική, Hans Dieter Baehr Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3011 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 
• Να αναλύει και συνθέτει συστήματα δυνάμεων και ροπών 
• Να μελετά ισοδύναμα συστήματα δυνάμεων και κατανεμημένων φορτίων 
• Να καταστρώνει εξισώσεις ισορροπίας υλικών σημείων και κατασκευών (δοκών και δικτυωμάτων, 

απλών πλαισίων και σύνθετων φορέων) στο επίπεδο και στον χώρο 
• Να διακρίνει μεταξύ ισοστατικών και υπερστατικών κατασκευών και μηχανισμών 
• Να κατανοεί τα είδη στηρίξεων κατασκευών 
• Να προσδιορίζει τις δυνάμεις και ροπές στις στηρίξεις κατασκευών 
• Να προσδιορίζει εσωτερικές δυνάμεις σε ράβδους δικτυωμάτων 
• Να μελετά την εσωτερική εντατική κατάσταση δοκών, να υπολογίζει και να σχεδιάζει διαγράμματα 

εσωτερικών αξονικών δυνάμεων, τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών 
• Να προσδιορίζει το κέντρο βάρους σωμάτων και επιφανειών 
• Να μελετά την ισορροπία και την δομική ευστάθεια κατασκευών με την αρχή των δυνατών έργων 

Γενικές Ικανότητες 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM203 ΕΞΑ ΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μηχανική - Στατική  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=9&cat=1&tp=Υ2 

 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=9&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A52
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

 
 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 35 
Αυτοτελής μελέτη 45 

  
  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις  Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση 
/ Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη 
/ Άλλες 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) 
ΙΙ. Ασκήσεις (10%) 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Εισαγωγή στην Μηχανική – Βασικοί Νόμοι – Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. Ανάλυση δυνάμεων και 
ισορροπία. Στατική του απαραμόρφωτου στερεού σώματος στο επίπεδο – Ανάλυση δυνάμεων, ροπών και 
ισορροπία. Αρχή των Δυνατών Έργων – Ευστάθεια Φορέων. Ισοστατικοί Δικτυωτοί Φορείς. Ανάλυση Ολόσωμων 
Φορέων – Εσωτερικά εντατικά μεγέθη και διαγράμματα ροπών, τεμνουσών δυνάμεων και αξονικών δυνάμεων, 
στο επίπεδο και τον χώρο. Βασικές εφαρμογές σε κατασκευές Μηχανολόγου Μηχανικού. Κατανεμημένες 
δυνάμεις και κέντρα βάρους. Περιστροφή Συστήματος Συντεταγμένων. Σύμβαση άθροισης. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Σ. Α. Καραμάνος (2004), Στατική - Εισαγωγή Στην Μηχανική των Κατασκευών, Εκδόσεις Π.Θ. 

Σημειώσεις Μαθήματος, Βόλος. 
• Π. Α. Βουθούνης (2018), Στατική – Μηχανική απαραμόρφωτου σώματος, Εκδόσεις Ανδρομάχη 

Βουθούνη, Αθήνα. 
• E. Γδούτος (2000), Στατική, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Θεσ/νικη. 
• Ι. Βαρδουλάκης και Α. Γιαννακόπουλος, Τεχνική Μηχανική Ι, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2004. 
• Μ. Ματσικούδη – Ηλιοπούλου, Τεχνική Μηχανική, Αρχές Στατικής και Εισαγωγή στην Θεωρία 

των Παραμορφωσίμων Σωμάτων, Θεσσαλονίκη 1995. 
• F. P. Beer & E. R. Johnston, Vector Mechanics for Engineers – Statics, 3rd SI Edition, McGraw Hill, 

1998 (ίσως το πιο διαδεδομένο βιβλίο Μηχανικής, πολύ προσεκτικά γραμμένο), υπάρχει και σε 
Ελληνική μετάφραση. 

• S. Timoshenko & D. H. Young, Engineering Mechanics, McGraw-Hill, Intl. Ed., 1956 (το 
κλασικότερο σύγγραμμα Μηχανικής, πολύ προσεκτικά γραμμένο). 

• J. P. Den Hartog, Mechanics, Dover Publ., New York, 1948 (ένα επίσης κλασικό σύγγραμμα 
Μηχανικής με έμφαση στην Μηχανολογία). 

• Ι. H. Shames, Engineering Mechanics – Statics & Dynamics, Prentice‐Hall, New Jersey, 1980 (ένα 
πολύ καλό βιβλίο ενός πολύ καλού δασκάλου). 

• C. H. Norris, J. B. Wilbur & S. Utku, Elementary Structural Analysis, McGraw‐Hill, 3rd Intl. 
Student Ed., 1976 (καλό, κλασικό αλλά και προχωρημένο βιβλίο για κατασκευές). 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική Σχολή 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστήρια 5 6 
 

 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (σημειώσεις και ασκήσεις στην Αγγλική γλώσσα) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=2&cat=1&tp=%CE%A52 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 Το Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Η διδάσκεται ως βασικό εισαγωγικό μάθημα υποδομής στο τμήμα στο 
δεύτερο (Β) εξάμηνο και έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών /τριών στους βασικούς κανονισμούς του 
τεχνικού και ειδικότερα του μηχανολογικού σχεδίου, καθώς και στα ψηφιακά μέσα παραγωγής του. Το 
μάθημα αυτό αποσκοπεί: 
Αφενός να εισαγάγει το φοιτητή /τρια στο γνωστικό πεδίο της Μηχανολογίας προσφέροντας του βασικές 
γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν  να αναπαριστά, με ακρίβεια, οποιοδήποτε 
μηχανολογικό τεμάχιο ή σύστημα σε τυποποιημένη μορφή, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα 
της αλάθητης επικοινωνίας με άλλους μηχανικούς ανά τον κόσμο και 
Αφετέρου να εφοδιάσει το φοιτητή /τρια με τα απαραίτητα τεχνολογικά και υπολογιστικά εργαλεία που θα 
ενισχύσουν τη δημιουργικότητα του και θα ενεργοποιήσουν γόνιμα τη φαντασία του κατά τρόπο συμβατό 
με τις ανάγκες και απαιτήσεις της παραγωγής. 

 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=2&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A52
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση: 
• Να διαβάζει απλά μηχανολογικά σχέδια και να αντιλαμβάνεται το πραγματικό αντικείμενο μέσα από τη 

σύνθεση των δυσδιάστατων απεικονίσεων του, 
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• Να απεικονίζει σε τυποποιημένη μορφή και με ακρίβεια μηχανολογικά εξαρτήματα ή στοιχεία μηχανών 
μετά των απαιτούμενων τεχνολογικών πληροφοριών, και 

• Να εκπονεί ολοκληρωμένα μηχανολογικά σχέδια σε κατάλληλο λογισμικό υπολογιστικής σχεδίασης. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 
1. Εισαγωγή στη Μηχανολογική σχεδίαση. Τρισδιάστατη αντίληψη και δισδιάστατη απεικόνιση 
2. Εισαγωγικοί και γενικοί κανονισμοί. Τυποποίηση στο Μηχανολογικό σχέδιο, Μέγεθος χαρτιών 

σχεδίασης, Κλίμακες σχεδίασης, Γραφή, Γραμμογραφία 
3. Όψεις στο μηχανολογικό σχέδιο. Προβολικά επίπεδα - Έξι όψεις, Τοποθέτηση όψεων 
4. Διαστασιολόγηση, Ανάκτηση διαστάσεων από διαφορετικές όψεις 
5. Τομές στο Μηχανολογικό Σχέδιο, Εξειδικευμένα είδη τομών, Τομή σε πολλά επίπεδα 
6. Σπειρώματα‐Κοχλιοσυνδεσεις 
7. Εισαγωγή στις Οδοντώσεις και οδηγητικές καμπύλες 
8. Μηχανολογική σχεδίαση συγκολλήσεων 
9. Κατεργασίες επιφανειών, Ποιότητα επιφάνειας, Τραχύτητα 
10. Ανοχές διαστάσεων στο Μηχανολογικό σχέδιο, Συναρμογές Ανοχές Μορφής και Θέσης, Μέγιστη 

απαίτηση σε υλικό 
11. Τυποποιημένα Στοιχεία μηχανών, Έδρανα κύλισης, Έδρανα Ολίσθησης, Οδηγοί Σφήνες, 

Στεγανοποιητικά 
12. Εισαγωγή στο CAD – πρόγραμμα AutoCAD Mechanical (στα πλαίσια διεξαγωγής των εργαστηρίων)  
α.  Πρώτη επαφή με το AutoCAD Mechanical, Εκτέλεση Εντολών , Έναρξη νέο σχεδίου, Γενικές ρυθμίσεις 
β.  Πρώτα βήματα στη σχεδίαση, Απόλυτες καρτεσιανές συντεταγμένες, Πολικές συντεταγμένες, Βασική 

γεωμετρία, Osnap, Ortho,Grid, Save, Menu File, Menu Draw 
γ.  Οργάνωση του Σχεδίου: Layers, Properties, Standards 
δ.  Βασικές Τεχνικές Σχεδίασης: Menu Modify, Offset, Copy, Trim, Extend, Fillet 
ε.  Διαστασιολόγηση 
στ. Παρουσίαση και εκτύπωση του σχεδίου. Ολοκλήρωση υπομνημάτων για Α3 και Α4, Layout, Page setup, 

Printing 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (παρουσιάσεις power point, video) 
Λογισμικό υποστήριξης εργαστηρίου (Veyon) 
Χρήση υπολογιστικού προγράμματος σχεδίασης (AUTOCAD) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 40  
Εργαστήρια 40  
Εργασίες 60  
Αυτοτελής Μελέτη 30  

   
   
   
   
   

Σύνολο Μαθήματος 170  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης,       Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση  Προβλημάτων, 
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
 

Η γλώσσα της αξιολόγησης είναι η Ελληνική και η αξιολόγηση των 
φοιτητών βασίζεται σε ένα σύνολο γραπτών, ατομικών εργασιών (60%), 
και μιας γραπτής, τελικής εξετάσεως (40%). Η εργασίες καθώς και η 
τελική εξέταση του μαθήματος είναι Σχέδια Μηχανολογικού Σχεδίου σε 
AutoCAD. 

 
Υλικό υποστήριξης του μαθήματος που παρέχεται μέσω της της 
διαδικτυακής πλατφόρμας UTH e-Class 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
1. Μηχανολογικό Σχέδιο, Αριστ. Αντωνιάδης, εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 2007. (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 

32999119 
2. Μηχανολογικό Σχέδιο και Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας. Δρ. Στ. Μαυρομμάτης , Αθήνα 2003. 
3. Μηχανολογικό Σχέδιο Βας. Παπαμητούκας, University Studio press,Θες/νίκη 2002. 
4. Branoff,  T.J.,  Interpreting  engineering  drawings.  Eighth  edition.  ed.  2014,  Stamford,  CT:  Cengage 

Learning. xiv, 514 pages. 
5. Cogorno, G.R., Geometric dimensioning and tolerancing for mechanical design. 2nd ed. 2011, New York: 

McGraw‐Hill. xi, 260 p. 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1. JIDEG: Journal of Industrial Design & Engineering Graphics 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 

ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM206 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

     ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Φυσική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

 

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
MM100, MM200, MM300 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=30&cat=1&tp=%CE%A5 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της θεωρίας, έτσι ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί με τους
βασικούς νόμους και τις αρχές του κλασικού ηλεκτρομαγνητισμού και της οπτικής ώστε να είναι σε
θέση να τις χρησιμοποιήσει σε ανάλογα προβλήματα φυσικής και τεχνολογίας. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

Επιλύει  Βασικά  Προβλήματα  Ηλεκτροστατικής,  Μαγνητοστατικής,  Ηλεκτροδυναμικής,
Διάδοσης Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και Οπτικής. 
Αναγνωρίζει προβλήματα που ανήκουν στο φάσμα του Ηλεκτρομαγητισμού και να επιλέγει
την κατάλληλη μέθοδο επίλυσης τους. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=30&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5
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• Κατανοεί τη φυσική σημασία των λύσεων και να τις ερμηνεύει, ώστε να μπορεί να τις 
εφαρμόσει επιτυχώς στην επιστήμη του Μηχανικού. 

• Έχει το υπόβαθρο ώστε να μπορεί να κατανοήσει, εφαρμόσει και αναπτύξει κατάλληλες 
εργαστηριακές μεθόδους για μελέτη προβλημάτων ηλεκτρομαγνητισμού. 

• Έχει το υπόβαθρο ώστε να γνωρίζει πώς να διαχειριστεί και αντιμετωπίσει προηγμένα 
προβλήματα μέσω της χρήσης της κατάλληλης βιβλιογραφίας. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας, 
Χρήση διαφανειών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70  
Εργαστηριακές ασκήσεις 00  
Ασκήσεις στο σπίτι 35  
Αυτοτελής Μελέτη 45  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%): 
ΙΙ. Πρόοδος (20%) 

Ηλεκτροστατική, Μαγνητοστατική, Εξισώσεις Maxwell, Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, Kυματική Οπτική, 
Συμβολή και Συμφωνία, Περίθλαση. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις  Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
ΘΕΩΡΙΑ 

1. Griffiths D., Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική σε έναν τόμο ή Ι‐ΙΙ, Π.Ε.Κ. 
2. Young H.D., Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμ.Β΄, 1994, Εκδ. Παπαζήση. 
3. Berkeley Φυσική, τόμ. Β΄ (ηλεκτρισμός και μαγνητισμός), 2η έκδ., 2004, Πανεπ. Εκδ. Ε.Μ.Π 
4. Ασημέλλης Γ., Μαθήματα Οπτικής, 2007, Εκδ. Σύγχρονη Γνώση, Αθήνα. 
5. Τσιμπούκης Θ., Εισαγωγή στη Βασική Θεωρία του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου Ι‐ΙΙΙ, 1991, 

Univ. Stud. Press 
6. Alonso M., Finn E., Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμ. ΙΙ, 1979, Αθήνα. 
7. Halliday D., Resnick R., Φυσική, τόμ. ΙΙ, Εκδ. Πνευματικός 
8. Kraus J., Ηλεκτρομαγνητισμός, Εκδ. Τζιόλα 
9. Ohanian H., Φυσική, τόμ. Β΄, Εκδ. Συμμετρία 
10. Reitz J., Milford F., Christy R., Τα Θεμέλια της Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας, 2004, Πανεπ. Εκδ. 

Ε.Μ.Π. 
11. Serway R., Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, τόμ.ΙΙ‐III, Έκδ. Λ. Ρεσβάνης. 

 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Hecht E., Οπτική,1979, Εκδ. ΕΣΠΙ 
2. Δρης Ε., Ζουμπούλης Η., Ασκήσεις και Προβλήματα Πανεπ. Φυσικής Β΄- 

Ηλεκτρομαγνητισμός, 2002, Εκδ. Παπαζήση. 
3.   Edminister J.A., Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία, 1980, Εκδ. ΕΣΠΙ. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 

ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM300 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: MM100, MM200 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=18&cat=1&tp=%CE%A5 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών και μεθόδων της θεωρίας των συνήθων 
διαφορικών εξισώσεων (ΣΔΕ) και προβλημάτων αρχικών τιμών, καθώς επίσης και η εφαρμογή αυτών των 
μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων μηχανικής και φυσικής γενικότερα. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Διατυπώνει τις ΣΔΕς και τα αντίστοιχα  προβλήματα αρχικών τιμών που διέπουν φυσικά φαινόμενα, 
όπως είναι η ταλάντωση ενός σώματος γύρω από μια θέση ισορροπίας. 

• Ταξινομεί τις ΣΔΕς και να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο επίλυσης σε κάθε περίπτωση. 
• Επιλύει   ΣΔΕς   και   προβλήματα   αρχικών   τιμών   χρησιμοποιώντας   ακριβείς   ή   προσεγγιστικές 

μεθοδολογίες. 
• Εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την εξέλιξη φυσικών φαινομένων με βάση τις μαθηματικές λύσεις 

των αντίστοιχων ΣΔΕν. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=18&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

  
Υλικό υποστήριξης του μαθήματος διανέμεται μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας UTH e-Class 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70  
Εργασίες 35  
Αυτοτελής Μελέτη 45  

   
   
   

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση    /    Αναφορά,    Προφορική    Εξέταση, 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 
Μέθοδοι αξιολόγησης: δυο γραπτές εξετάσεις, απ' τις οποίες η μία 
συντελείται στα μέσα (30%) και η άλλη στο τέλος (70%) του εξαμήνου. 
Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές εξετάζονται σε ένα σύνολο 
προβλημάτων τα οποία καλούνται να λύσουν. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Εισαγωγή: οι έννοιες της συνήθους διαφορικής εξισώσεως και του προβλήματος αρχικών τιμών, εφαρμογές των 
διαφορικών εξισώσεων. Εξισώσεις πρώτης τάξεως: ολοκληρωτικές καμπύλες, ύπαρξη και μοναδικότητα των 
λύσεων - αναλυτικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών, διαχωρίσιμων, ακριβών, ομογενών, αυτόνομων εξισώσεων 
και εξισώσεων Bernoulli - αριθμητικές μέθοδοι - εφαρμογές. Γραμμικές εξισώσεις δευτέρας τάξεως: ύπαρξη και 
μοναδικότητα των λύσεων, ομογενείς και μη ομογενείς εξισώσεις, εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές, 
εφαρμογές στο πρόβλημα της ελεύθερης και εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Γραμμικές εξισώσεις τρίτης ή 
ανωτέρας τάξεως. Η μέθοδος των δυναμοσειρών: στοιχεία δυναμοσειρών, συνήθη και ιδιόμορφα σημεία, 
ομαλά και ανώμαλα ιδιόμορφα σημεία, λύσεις γύρω από συνήθη σημεία, η εξίσωση Legendre, λύσεις γύρω από 
ομαλά ιδιόμορφα σημεία, η εξίσωση Bessel. Ο μετασχηματισμός Laplace: επίλυση διαφορικών εξισώσεων, 
συναρτήσεις βήματος και εφαρμογές, κρουστικές συναρτήσεις και εφαρμογές, το θεώρημα της συνέλιξης και 
εφαρμογές. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Boyce, W.E. & DiPrima, R.C., Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 
Wiley, 2012. 

• Μυλωνάς, Ν. & Σχοινάς, Χ., Διαφορικές Εξισώσεις, Μετασχηματισμοί και Μιγαδικές Συναρτήσεις, 
Εκδόσεις Τζιόλα, 2015. 

• Σταυρακάκης, Ν., Διαφορικές Εξισώσεις: Συνήθεις και Μερικές, Εκδόσεις Σταυρακάκης, 2015. 
• Τραχανάς, Σ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013. 
• Cengel, Y. A. & Palm III, W. J., Differential Equations for Engineers and Scientists, McGraw‐Hill, 2012. 
• Σούρλας, Δ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδόσεις Συμμετρία, 2010. 

 
‐ Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Journal of Engineering Mathematics 
• SIAM Journal on Applied Mathematics 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ302 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογία Υλικών  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=20&cat=1&tp=%CE%A52 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=20&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A52
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές της Επιστήμης των Υλικών. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει
στην απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων για την κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ των εννοιών της κατεργασίας,
της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών. Περιγράφονται οι βασικές έννοιες της κρυσταλλικής κι άμορφης
δομής των υλικών, των ατελειών δομής, των βασικών μηχανικών ιδιοτήτων και της εξάρτησης αυτών από τα
χαρακτηριστικά δομής του υλικού. Με βάση τα προαναφερθέντα γίνεται κατηγοριοποίηση των τεχνολογικών
υλικών σε μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή και σύνθετα υλικά. Έμφαση δίνεται στην έννοια της απόδοσης ενός
τεχνολογικού υλικού, κι αναλύεται πως η απόδοση καθορίζεται από τη δομή του και την κατεργασία του
προκειμένου το υλικό να γίνει τεχνολογικά χρήσιμο. Αναλύεται η σημασία της κατάλληλης επιλογής υλικού
στο σχεδιασμό κατασκευών ώστε οι φοιτητές/φοιτήτριες να εφαρμόζουν τη νέα γνώση στην επιλογή ενός
υλικού για μηχανολογικές εφαρμογές. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 

αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά δομής των τεχνολογικών υλικών 
κατηγοριοποιεί  τα  τεχνολογικά  υλικά  με  βάση  τα  χαρακτηριστικά  δομής  και  τις  ιδιότητες  που
προκύπτουν από αυτά σε μέταλλα, κεραμικά ή πολυμερή υλικά. 
επιλέγει ένα υλικό με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού που έχει μία συγκεκριμένη
εφαρμογή 
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• διακρίνει κατάλληλες εργαστηριακές τεχνικές που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των βασικών 
μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών 

• διακρίνει τους βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους μέσω κατεργασίας μπορεί να ισχυροποιηθεί 
ένα υλικό 

• προσδιορίζει  χαρακτηριστικά  σημεία  και  να  υπολογίζει  τις  μηχανικές  ιδιότητες  σε  εφελκυσμό 
χρησιμοποιώντας διαγράμματα συμπεριφοράς των υλικών 

• εφαρμόζει τον νόμο μιγμάτων για τον υπολογισμό του μέτρου Ελαστικότητας ενός σύνθετου υλικού 
ενισχυμένου με ίνες 

• χρησιμοποιεί τις μηχανικές ιδιότητες ως κριτήρια επιλογής υλικού στο σχεδιασμό κατασκευών 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Το μάθημα «Τεχνολογία Υλικών» αποσκοπεί να αποκτήσει ο φοιτητής ικανότητα: 
• στην κατανόηση των βασικών εννοιών που αφορούν τη δομή και τις ιδιότητες των υλικών σε 

συνδυασμό με την χρήση τεχνολογιών κατεργασίας 
• στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή ενός τεχνολογικού υλικού για μία εφαρμογή με κριτήριο 

την απόδοσή του 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

  
 

Η/Υ και προτζέκτορας για προβολή ηλεκτρονικού υλικού 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο,       Διαδραστική       διδασκαλία, 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 52  
Ασκήσεις 20  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 8  
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 45  
Διαδραστική Διδασκαλία 10  

   

Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται τα στοιχεία δομής των υλικών (χημικοί δεσμοί, κρυσταλλικότητα, 
κ.τ.λ.) κι ο τρόπος που αυτά επηρεάζουν τις ιδιότητες. Η ενοποιημένη αυτήν θεώρηση εφαρμόζεται στις 
τέσσερις σημαντικότερες κατηγορίες τεχνολογικών υλικών: μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή και σύνθετα υλικά. 
Περιεχόμενα μαθήματος: 
Tεχνολογικά υλικά και ιδιότητές τους - Kύκλος ζωής υλικών - Kόστος και διαθεσιμότητα των υλικών - Δομή των 
υλικών, χημικοί δεσμοί - Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες δεσμοί, ενδοατομικές δυνάμεις - Διάταξη των 
ατόμων στα στερεά - Mοντέλο των σκληρών σφαιρών. Kρυσταλλογραφία - Δομή των πολυμερών και των 
ανοργάνων γυαλιών - Πυκνότητα των στερεών - Mέτρο ελαστικότητας, Nόμος Hooke - Θεωρητική βάση του 
μέτρου ελαστικότητας - Σύνθετα υλικά - Γραμμική και μη γραμμική ελαστικότητα - Aνελαστική συμπεριφορά 
και πλαστική παραμόρφωση - Θεωρητική αντοχή των κρυστάλλων - Γραμματοαξίες και ιδιότητές τους - 
Mηχανισμοί ισχυροποίησης, εργοσκλήρυνση - Θραύση και δυσθραυστότητα – Kόπωση: Πολυκυκλική και 
ολιγοκυκλική κόπωση - Eρπυσμός και θραυσερπυσμός - Oξείδωση και διάβρωση υλικών. 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

 Φροντιστήριο 15  
   

Σύνολο Μαθήματος 150  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Η Γλώσσα αξιολόγησης του μαθήματος είναι η Ελληνική. Η μέθοδος 
αξιολόγησης που χρησιμοποιείται είναι η διαμορφωτική με ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης, ανάπτυξης κι επίλυσης προβλημάτων. Η τελική 
αξιολόγηση προκύπτει ως εξής: 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%): 
ΙΙ. Πρόοδος (20%) 
ΙΙΙ. Ασκήσεις (10%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελληνική: 
1. Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος και Α.Ι. Κατσαμάς, ‘‘Εισαγωγή στην Τεχνολογία Υλικών’’, σημειώσεις μαθήματος, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (2003), Βόλος 
2. W.D. Callister Jr., ‘‘Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών’’, 5η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα (2004), Θεσσαλονίκη 
3. Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, ‘‘Φυσική Μεταλλουργία’’, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (2000), Βόλος 

 
Αγγλική: 
1. D.R. Askeland, ‘‘The Science and Engineering of Materials’’, 3rd edition, Chapman & Hall (1996), London, 

U.K. 
2. W. Bolton, ‘‘Engineering Materials Technology’’, 3rd edition, Butterworth‐Heinemann (1998), Oxford, U.K. 
3. M.F. Ashby and D.R.H. Jones, ‘‘Engineering Materials: An Introduction to their Properties and Applications’’, 

Pergamon Press (1980), Oxford, U.K. 
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1. -Materials Science and Engineering A 
2. -Journal of Materials Engineering Performance 
3. -Materials Characterization 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM303 ΕΞΑ ΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δυναμική  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=21&cat=1&tp=Υ2 

 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=21&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A52
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 
να κατανοεί τις βασικές αρχές της δυναμικής υλικών σημείων και στερεών σωμάτων 
Να εφαρμόζει το κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων (καρτεσιανό, πολικό, κυλινδρικό και τροχιακό)
για την περιγραφή της κίνησης υλικών σημείων και στερεών σωμάτων 
Να υπολογίζει κινηματικές ποσότητες που προσδιορίζουν την θέση, ταχύτητα και επιτάχυνση ενός
υλικού σημείου, καθώς και τις κινηματικές ποσότητες (προσανατολισμό, γωνιακή ταχύτητα, γωνιακή
επιτάχυνση) που προσδιορίζουν την θέση και τον προσανατολισμό στερεών σωμάτων 
Να κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση υλικών σημείων και στις δυνάμεις που προκαλούν την
κίνηση ή αναπτύσσονται στην διάρκεια της κίνησης 
Να καταστρώνει τις εξισώσεις κίνησης και τους κινηματικούς περιορισμούς που περιγράφουν την
δυναμική υλικών σημείων και στερεών σωμάτων 
Να επιλύει το σύστημα των εξισώσεις κίνησης και κινηματικών περιορισμών για να προσδιορίζει
κινηματικά μεγέθη (θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση, προσανατολισμό, γωνιακή ταχύτητα και γωνιακή
επιτάχυνση) και δυνάμεις/ροπές που προκαλούν την κίνηση υλικών σημείων και στερεών σωμάτων 
Να προσδιορίζει την ορμή και στροφορμή υλικών σημείων και στερεών σωμάτων 
Να εφαρμόζει τις εξισώσεις ώσης‐ορμής, διατήρησης ορμής, στροφικής ώσης–στροφορμής,
διατήρησης στροφορμής σε συστήματα υλικών σημείων και στερεών σωμάτων 
Να επιλύει προβλήματα κρούσης υλικών σημείων και στερεών σωμάτων 
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• Να προσδιορίζει την δυναμική ενέργεια συντηρητικών δυνάμεων και το έργο των δυνάμεων που 
εφαρμόζονται σε συστήματα υλικών σημείων και στερεά σώματα 

• Να διατυπώνει και να εφαρμόζει τις αρχές έργου‐ενέργειας και διατήρησης της μηχανικής ενέργειας 
• Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της δυναμικής στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων με έμφαση στην 

ανάλυση και προσδιορισμό της κίνησης αλλά και των δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια 
της κίνησης σωμάτων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 35 
Αυτοτελής μελέτη 45 

  
Σύνολο Μαθήματος 150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

1. Κινηματική υλικού σημείου (διάνυσμα θέσεως, ταχύτητα, επιτάχυνση).Σχετική μεταφορική κίνηση 
2. Κινητική υλικών σημείων (νόμοι κίνησης του Newton και του Euler, αρχές της ώσης και ορμής, αρχές έργου 
και ενέργειας) – Εφαρμογές (κρούση, διαστημομηχανική) 
3.Κινηματική στερεού σώματος (μεταφορική κίνηση, περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα, επίπεδη κίνηση, 
περιστροφή γύρω από σταθερό σημείο, γενική χωρική κίνηση, σχετική κίνηση ως προς περιστρεφόμενο 
σύστημα συντεταγμένων) 
4.Κινητική στερεού σώματος (τανυστής αδράνειας, στροφορμή και κινητική ενέργεια, εξισώσεις του Euler, 
αρχές ώσης και ορμής, αρχές έργου και ενέργειας) – Εφαρμογές (κρούση, ζυγοστάθμιση, αξονοσυμμετρικά 
σώματα). 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής   Επιλογής,   Ερωτήσεις   Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση    Προβλημάτων,    Γραπτή    Εργασία,
Έκθεση   /   Αναφορά,   Προφορική   Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή 

Κλινική Εξέταση  Ασθενούς,
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης     και     εάν     και     που     είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)
ΙΙ. Πρόοδοι (40%) 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Σ. Νατσιάβας, Εφαρμοσμένη Δυναμική, Εκδόσεις Ζήτη, 1994. 
• Ferdinard P.Beer and E.Russell Johnston,Jr., Vector Mechanics for Engineers: Statistics and Dynamics, 

Fifth Edition, McGraw‐Hill, 1988. 
• R.C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Statistics and Dynamics, Sixth Edition, MacMillan Publishing 

Company, USA 1992. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM304 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3° 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θερμοδυναμική ΙΙ (Υ)  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 

οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, Ασκήσεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 
Γενικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 
δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

MΜ204 (ΕΝ0101) Θερμοδυναμική I 
ΜΜ100 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι 
ΜΜ200 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί). 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/links/links.htm 
http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=19&cat=1&tp=%CE%A51 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση: 
• Να καταστρώνει ισοζύγια μάζας και ενέργειας σε ανοικτά συστήματα 
• Να επιλέγει κατάλληλα τους όγκους ελέγχου σε κλειστά και ανοικτά συστήματα 
• Να σχεδιάζει κυκλικές διεργασίες θερμικών και ψυκτικών μηχανών στο διάγραμα T-s και να εντοπίζει τις 

απώλειες εξέργειας στις επιμερους διεργασίες (συμπίεση, εκτόνωση, εναλλάκτες θερμότητας) 
• Να καταστρώνει ισοζύγια μάζας και ενέργειας σε ανοικτές εστίες καύσης 
• Να υπολογίζει το λόγο αέρα και το σημείο δρόσου με βάση τη σύσταση των καυσαερίων 
• Να εφαρμόζει εξισώσεις χημικής ισορροπίας σε απλούς αντιδραστήρες 
• Να κάνει απλούς ψυχρομετρικούς υπολογισμούς 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/links/links.htm
http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=19&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A51
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Σχέσεις θερμοδυναμικών ιδιοτήτων: Υπολογισμός p-v-T με χρήση καταστατικών εξισώσεων με δύο ή 

περισσότερες σταθερές αερίων. Κατανόηση και εφαρμογή της έννοιας του πλήρους διαφορικού 
θερμοδυναμικών ιδιοτήτων σε υπολογισμούς. Υπολογισμός Δu, Δh και Δs με χρήση της εξίσωσης 
Clapeyron για αλλαγή φάσης. 

 
2. Ιδανικά μίγματα αερίων – εφαρμογή στην ψυχρομετρία: Περιγραφή της σύστασης ιδανικού μίγματος 

αερίων μέσω κλασμάτων μάζας/ μοριακών κλασμάτων. Χρήση του μοντέλου Dalton για συσχέτιση 
πίεσης, όγκου και θερμοκρασίας και υπολογισμό μεταβολών U, H, και S για ιδανικά μίγματα αέρίων. 
Εφαρμογή ισοζυγίων μάζας, ενέργειας και εντροπίας σε ιδανικά μίγματα αερίων, καθώς και σε 
διεργασίες ανάμιξης. Κατανόηση όρων ψυχρομετρίας: απόλυτη/ σχετική υγρασία, ενθαλπία υγρού 
αέρα και θερμοκρασία σημείου δρόσου. Χρήση του ψυχρομετρικού χάρτη. 

 
3. Εξεργειακή ανάλυση:  Κατανόηση βασικών εννοιών  εξεργειακής ανάλυσης: περιβάλλον αναφοράς 

μηδενικής εξέργειας, μεταφορά και καταστροφή εξέργειας. Υπολογισμός της εξέργειας ως 
καταστατικού μεγέθους καθώς και της μεταβολής εξέργειας μεταξύ δύο θερμοδυναμικών 
καταστάσεων, με χρήση κατάλληλων δεδομένων. Εφαρμογή ισοζυγίων εξέργειας σε κλειστά συστήματα 
καθώς και σε όγκους ελέγχου σε διεργασίες μόνιμης ροής. Ορισμός  και υπολογισμοί εξεργειακού 
βαθμού απόδοσης. 

 
4. Χημικές αντιδράσεις και Καύση: Ορισμός της τέλειας καύσης, του στοιχειομετρικά απαιτούμενου 

αέρα, του λόγου αέρα, της ενθαλπίας σχηματισμού, θερμογόνου δύναμης καυσίμου και της 
αδιαβατικής θερμοκρασίας φλόγας. Υπολογισμοί των παραπάνω ποσοτήτων σε καύση στερεών, υγρών 
και αερίων καυσίμων. Υπολογισμός λόγου αέρα με βάση τη σύσταση των καυσαερίων. Υπολογισμός 
βαθμού απόδοσης εστίας καύσης. Εφαρμογή ισοζυγίων μάζας, ενέργειας και εντροπίας σε κλειστά 
συστήματα και όγκους ελέγχου όπου λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις. 

 
5. Χημική ισορροπία και ισορροπία φάσεων: Επεξήγηση βασικών εννοιών χημικής ισορροπίας και 

ισορροπίας φάσεων, κριτηρίων ισορροπίας, σταθεράς ισορροπίας και του κανόνα φάσεων του Gibbs. 
Εφαρμογή της σχέσης σταθεράς ισορροπίας προκειμένου να συσχετιστούν οι μερικές πιέσεις 
αντιδρώντων/ προϊόντων με τη θερμοκρασία, για απλές ή πολλαπλές χημικές αντιδράσεις. Εφαρμογή 
εννοιών χημικής ισορροπίας σε συνδυασμό με ισοζύγια ενέργειας. Προσδιορισμός θερμοκρασίας 
ισορροπίας φλόγας. Εφαρμογή του κανόνα φάσεων του Gibbs. 

 
6. Κύκλοι παραγωγής ισχύος με αέριο: Ανάλυση θερμοδυναμικών κύκλων μηχανών εσωτερικής καύσης 

με βάση τους κύκλους Otto και Diesel. Χάραξη διαγραμμάτων p-V και T–s, προσδιορισμός ιδιοτήτων. 
Εφαρμογή ισοζυγίων ενέργειας, εντροπίας και εξέργειας. Προσδιορισμός ισχύος εξόδου, θερμικού 
βαθμού απόδοσης και μέσης ενδεικνύμενης πίεσης. Ανάλυση θερμοδυναμικών κύκλων 
αεριοστροβίλων με βάση τον κύκλο Brayton. Εφαρμογή ισοζυγίων ενέργειας, εντροπίας και εξέργειας. 
Προσδιορισμός ισχύος εξόδου, θερμικού βαθμού απόδοσης και back work ratio, επίδραση λόγου 
πιέσεων συμπιεστή στο βαθμό απόδοσης. Ανάλυση υποηχητικών και υπερηχητικών ροών μέσα από 
ακροφύσια και διαχύτες, επίδραση μεταβολής της διατομής ροής στις ιδιότητες, επίδραση αντίθλιψης 
στη ροή μάζας. Στραγγαλισμός και εμφάνιση κρουστικού κύματος. 

 
7. Θερμοδυναμική της ψύξης ‐ Αντλίες θερμότητας: Κατανόηση των βασικών ψυκτικών κύκλων  με 

συμπίεση ψυχρού ατμού. Ανάλυση θερμοδυναμικών μοντέλων ψυκτικών κύκλων, με απεικόνιση στα 
διαγράμματα logp-h και T-s. Εφαρμογή ισοζυγίων ενέργειας, εντροπίας και εξέργειας για τις βασικές 
διεργασίες του κύκλου. Ορισμός και προσδιορισμός του αριθμού ισχύος (COP) και της ψυκτικής 
απόδοσης του κύκλου. Κατανόηση της επίδρασης βασικών παραμέτρων σχεδιασμού και ελέγχου του 

Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Κατανόηση βασικών εννοιών θερμικής φυσικής 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Υπολογισμοί μελέτης 
Αυτόνομη εργασία 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, παραδείγματα με πρακτική εφαρμογή, 
εκπαίδευση στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Αξιοποίηση λογισμικού πινάκων θερμοδυναμικών 
συντεταγμένων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση  μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του  φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 55  
Εργαστηριακές ασκήσεις 15  
Επίλυση ασκήσεων 45  
Χρήση λογισμικού 5  
Φροντιστήριο 30  

   
Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις  Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά,  Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι αξιολόγησης: Συμπερασματική 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ψυκτικού κύκλου στην απόδοση. 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• MICHAEL J. MORAN, HOWARD N. SHAPIRO, DAISIE D. BOETTNER, MARGARET B. BAILEY: Fundamentals 

of Engineering Thermodynamics Wiely 2014 
• Hans Dieter Baehr ThermodynamikGrundlagen und technische Anwendungen 12 Auflage Springer 

2005 
• Borgnakke C., Sonntag R.E.‐Fundamentals of Thermodynamics-8 ed. Wiley 2013. 
• Mark Waldo Zemansky, Richard Dittman: Heat and thermodynamics an intermediate textbook-7 ed. 

McGraw‐Hill (1997) 
 

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Brennstoff-Waerme-Kraft (VDI) 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM305 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Γραμμικός Προγραμματισμός 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=34&cat=1&tp=Υ3 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

O στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία βελτιστοποίησης και η 
εξοικείωσή τους με τις βασικές έννοιες του γραμμικού προγραμματισμού καθώς και με τις σχετικές 
του εφαρμογές. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε 
θέση να: 

• μορφοποιήσουν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού 
• εφαρμόσουν κάποια μεθοδολογία για την επίλυσή του 
• επικυρώσουν τη λύση που βρήκαν με τη βοήθεια κάποιου λογισμικού βελτιστοποίησης 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=34&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A53
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (υποστήριξη μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας), σε ερευνητικές 
δραστηριότητες (αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών στο 
διαδίκτυο) και στην επικοινωνία με τους φοιτητές (e-mail) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του  φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 30 
Αυτοτελής Μελέτη 50 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις  Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%): 
ΙΙ. Πρόοδος (30%) 
ΙΙΙ. Ασκήσεις (10%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές 
στην αρχή του  εξαμήνου, ενώ  βρίσκονται ανηρτημένα και 
στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Ομαδική Εργασία 

Εισαγωγή στη θεωρία βελτιστοποίησης. Κατηγοριοποίηση και μορφοποίηση προβλημάτων 
βελτιστοποίησης. Εισαγωγή στο γραμμικό προγραμματισμό. Γραφική μέθοδος επίλυσης. Μέθοδος 
simplex. Δυϊκή θεωρία. Ανάλυση ευαισθησίας. Επεκτάσεις γραμμικού προγραμματισμού. Προβλήματα 
δικτύων (συντομότερης διαδρομής, μέγιστης ροής, ροής ελάχιστου κόστους, δέντρου ελάχιστης 
κάλυψης). Προβλήματα μεταφοράς, μεταφόρτωσης και ανάθεσης. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

• Βασιλείου Π.Χ. & Τσάντας Ν., (2000). Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα. Εκδόσεις Ζήτη. 
• Κιόχος Π., Κιόχος Α., Θάνος Γ. & Σαλαμούρης Δ., (2002). Επιχειρησιακή έρευνα: Μέθοδοι & 

τεχνικές λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική. 
• Λουκάκης Μ., (2010). Γραμμικός προγραμματισμός: Αριστοποίηση σε δίκτυα. Εκδόσεις Σοφία. 
• Ξηρόκωστας  Δ.,  (1999).  Επιχειρησιακή  έρευνα,  αντικείμενο  και  μεθοδολογία:  Γραμμικός 

προγραμματισμός. Εκδόσεις Συμμετρία. 
• Παπαρρίζος Κ., (1999). Γραμμικός προγραμματισμός: Αλγόριθμοι & Εφαρμογές. Εκδόσεις 

Ζυγός. 
• Πραστάκος Γ., (2000). Διοικητική επιστήμη: Λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων στην κοινωνία 

της πληροφορίας. Εκδόσεις Σταμούλη. 
• Σίσκος Γ., (2000). Γραμμικός προγραμματισμός. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 
• Υψηλάντης Π., (2007). Επιχειρησιακή έρευνα: Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Εκδόσεις 

Έλλην. 
• Υψηλάντης Π., (2010). Επιχειρησιακή έρευνα: Εφαρμογές στη σημερινή επιχείρηση. Εκδόσεις 

Προπομπός. 
• Φράγκος Χ., (1988). Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα. Εκδόσεις Σταμούλη. 
• Hillier  F.S.  &  Lieberman,  G.J.,  (1984).  Εισαγωγή  στην  επιχειρησιακή  έρευνα,  Τόμοι  Α‐Γ. 

Μετάφραση Γ. Οικονόμου. Εκδόσεις Παπαζήση. 
• Hillier F.S., Lieberman G.J., (2001). Introduction to Operations Research. McGraw‐Hill. 
• Taha H., (2011). Introduction to Operations Research. Μετάφραση στα ελληνικά, Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε. 
• Winston  W.L.,  Venkataramanan  M.,  (2002).  Introduction  to  Mathematical  Programming. 

Duxbury Press. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM400 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
MM100, MM101, MM200, MM300 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=33&cat=1&tp=%CE%A5 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή τα απαραίτητα εργαλεία για την αναλυτική επίλυση
Γραμμικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΔΕ). Αρχικά γίνεται εισαγωγή στην θεωρία Sturm-Liouville
για την παραγωγή ιδιοτιμών και ιδιοσυναρτήσεων Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων με μία παράμετρο. Ο
φοιτητής επίσης εξοικειώνεται με την θεωρία Fourier προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση ΜΔΕ με την
μέθοδο των χωριζόμενων μεταβλητών. Κατόπιν οι ΜΔΕ ταξινομούνται σε Ελλειπτικές Παραβολικές και
Υπερβολικές και εισάγεται η μέθοδος των χαρακτηριστικών. Η Λαπλασιανή, η Poisson, η εξίσωση μεταφοράς
θερμότητας και η κυματική εξίσωση επιλύονται για διάφορα συστήματα συντεταγμένων με τις Μεθόδους
Χωριζόμενων Μεταβλητών και Πεπερασμένου Μετασχηματισμού Fourier. Τέλος εισάγεται ο Ολοκληρωτικός
Μετασχηματισμός Fourier για την επίλυση ΜΔΕ σε άπειρα και ημιάπειρα χωρία. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

Διατυπώνει τις ΜΔΕς που διέπουν φυσικά φαινόμενα όπως είναι η διάδοση των κυμάτων και η
διάχυση της θερμότητας. 
Ταξινομεί τις ΜΔΕν και να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο επίλυσης σε κάθε περίπτωση. 
Επιλύει γραμμικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=33&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5
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• Κατανοεί τη φυσική σημασία των λύσεων και να τις ερμηνεύει, ώστε να μπορεί να τις εφαρμόσει 
επιτυχώς στην επιστήμη του Μηχανικού. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη εργασία 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υλικό υποστήριξης του μαθήματος διανέμεται μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας UTH e-Class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο  τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι  ώρες μελέτης του φοιτητή  για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις στο σπίτι 35 
Αυτοτελής Μελέτη 45 

  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 

Θεωρία Sturm-Liouville. Αναπτύγματα σε Ιδιοσυναρτήσεις. Σειρές Fourier. Εισαγωγή στο Mathematica και 
στην χρήση Υπολογιστικού Περιβάλλοντος. Ταξινόμηση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους, 
Χαρακτηριστικές Καμπύλες‐Μέθοδος Χαρακτηριστικών. Εξισώσεις Ελλειπτικού Τύπου (Εξίσωση Laplace, 
Poisson), Μέθοδος Χωριζόμενων Μεταβλητών και Πεπερασμένου Μετασχηματισμού Fourier. Προβλήματα 
Dirichlet & Neumann. Εφαρμογή σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων. Εξισώσεις Παραβολικού Τύπου 
(Εξίσωση Μεταφοράς Θερμότητας) Επίλυση με Μέθοδο Χωριζόμενων Μεταβλητών. Εξισώσεις Υπερβολικού 
Τύπου (Εξίσωση Κύματος)‐Επίλυση με Μέθοδο Χωριζόμενων Μεταβλητών. Ολοκληρωτικός 
Μετασχηματισμός Fourier. Μεταφορά Θερμότητας και Κυματική Εξίσωση σε Άπειρο και Ημιάπειρο Χώρο. Η 
Mέθοδος της Συνάρτησης Green. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη /
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Μέθοδοι αξιολόγησης: δυο γραπτές εξετάσεις, απ' τις οποίες η
μία συντελείται στα μέσα (30%) και η άλλη στο τέλος (70%) του
εξαμήνου. Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές εξετάζονται σε ένα
σύνολο προβλημάτων τα οποία καλούνται να λύσουν. 

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Σ. Τραχανάς, "Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις" 
• Μυλωνάς, Ν. & Σχοινάς, Χ., Διαφορικές Εξισώσεις, Μετασχηματισμοί και Μιγαδικές Συναρτήσεις, 

Εκδόσεις Τζιόλα, 2015. 
• Σταυρακάκης, Ν., Διαφορικές Εξισώσεις: Συνήθεις και Μερικές, Εκδόσεις Σταυρακάκης, 2015. 
• Haberman Richard (2004). Applied Partial Differential Equations, With Fourier Series and Boundary 

Value Problems (Fourth ed.). NJ: Pearson/PrenticeHall. 
• Strauss W.A. (2008). Partial Differential Equations, An Introduction. Hoboken, NJ: Wiley. 
• Pinchover  Y. and Rubistein  J. (2005).  An Introduction to  Differential Equations.  Cambridge: 

Cambridge University Press. 
 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Journal of Engineering Mathematics 
• SIAM Journal on Applied Mathematics 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM401 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικός Προγραμματισμ ός 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
ΜΜ305 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=26&cat=1&tp=Υ3 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα προϋποθέτει κατανόηση βασικών εννοιών γραμμικού προγραμματισμού, και ο αντικειμενικός
στόχος του είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις κύριες μεθόδους μη γραμμικού και δυναμικού
προγραμματισμού. Θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση των διαφόρων τεχνικών βελτιστοποίησης, καθώς και
στην εκμάθηση της θεωρίας στην οποία στηρίζονται οι τεχνικές αυτές. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι
φοιτητές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη μορφοποίηση προβλημάτων
βελτιστοποίησης, την ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθοδολογιών επίλυσης, καθώς και την εφαρμογή
προηγμένων εργαλείων και λογισμικού βελτιστοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι
φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

μορφοποιήσουν ένα πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού 
εφαρμόσουν κάποια μεθοδολογία για την επίλυσή του 
επικυρώσουν τη λύση που βρήκαν με τη βοήθεια κάποιου λογισμικού βελτιστοποίησης 
εφαρμόσουν ανάλυση ευαισθησίας για την συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 
εξετάσουν αν συγκεκριμένες λύσεις ικανοποιούν ικανές/αναγκαίες συνθήκες βελτιστότητας 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=26&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A53
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• αναγνωρίσουν και να χαρακτηρίσουν προβλήματα καθοριστικού και στοχαστικού 
δυναμικού προγραμματισμού 

• εξετάσουν αν ικανοποιούνται απαραίτητες συνθήκες (αρχή βελτιστότητας Bellman) για την 
εφαρμογή της μεθοδολογίας του δυναμικού προγραμματισμού 

• ορίσουν στάδια/καταστάσεις/αποφάσεις/συνάρτηση κόστους σε προβλήματα δυναμικού 
προγραμματισμού 

• εφαρμόσουν κατάλληλη μεθοδολογία για την επίλυση προβλημάτων δυναμικού 
προγραμματισμού 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Λήψη αποφάσεων Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Αυτόνομη εργασία ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Ομαδική εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Ομαδική Εργασία 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

Διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (υποστήριξη μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας), σε ερευνητικές δραστηριότητες 
(αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών στο διαδίκτυο) και στην 
επικοινωνία με τους φοιτητές (e-mail) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 30 
Αυτοτελής Μελέτη 50 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

Επανάληψη γραμμικού προγραμματισμού. Εισαγωγή στο μη γραμμικό προγραμματισμό - Κυρτότητα 
συναρτήσεων και συνόλων. Προβλήματα χωρίς περιορισμούς. Προβλήματα με περιορισμούς. 
Πολλαπλασιαστές Lagrange - Συνθήκες Karush Kuhn Tucker. Δυναμικός Προγραμματισμός - Αρχή του 
Bellman. Συνθήκες βελτιστότητας. Προβλήματα περιορισμένου χρονικού ορίζοντα - Προβλήματα άπειρου 
χρονικού ορίζοντα. 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς  και οι ώρες  μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%): 
ΙΙ. Πρόοδος (30%) 
ΙΙΙ. Ασκήσεις (10%) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές στην 
αρχή του εξαμήνου, ενώ βρίσκονται ανηρτημένα και στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Βασιλείου  Π.Χ.,  Γεωργίου  Α.  (1996).  Μη  Γραμμικές  Μέθοδοι  Βελτιστοποίησης.  Εκδόσεις  Ζήτη,

Θεσσαλονίκη.
• Λυμπερόπουλος Γ, Ζηλιασκόπουλος Α. (2005). Θεωρία Βελτιστοποίησης. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
• Ξηρόκωστας Δ. (1999). Επιχειρησιακή Έρευνα ‐ Μη Γραμμικός και Δυναμικός Προγραμματισμός. Εκδόσεις

Συμμετρία, Αθήνα.
• Hillier F.S., Lieberman G.J. (2001). Introduction to Operations Research. McGraw‐Hill.
• Taha H., (2011). Introduction to Operations Research. Μετάφραση στα ελληνικά, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί

Ο.Ε.
• Winston W.L., Venkataramanan M. (2002). Introduction to Mathematical Programming. Duxbury Press.

Σχετικά ακαδημαϊκά περιοδικά: 
- Annals of Operations Research 
- Computational Optimization and Applications 
- Computers and Industrial Engineering 
- Computers and Operations Research 
- Discrete Optimization 
- Engineering Optimization 
- European Journal of Industrial Engineering 
- European Journal of Operational Research 
- INFORMS Journal on Computing 
- International Transactions in Operational Research 
- Journal of Global Optimization 
- Journal of Industrial and Management Optimization 
- Journal of Optimization Theory and Applications 
- Journal of the Operational Research Society 
- Management Science 
- Mathematical and Computer Modelling 
- Mathematical Methods of Operations Research 
- Mathematical Programming 
- Mathematics of Operations Research 
- Naval Research Logistics 
- Operational Research 
- Operations Research 
- Operations Research Letters 
- Optimization 
- Optimization and Engineering 
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- Optimization Letters 
- Optimization Methods and Software 
- OR Spectrum 
- RAIRO - Operations Research 
- SIAM Journal on Optimization 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι αναμενόμενο ότι ο φοιτητής είναι σε θέση 
• να επιλύει υπερστατικά προβλήματα δικτυωμάτων και πλαισίων 
• να υπολογίζει τις παραμορφώσεις και τις τάσεις σε μηχανολογικές κατασκευές 
• να εκτελεί υπολογισμούς αντοχής σε λεπτότοιχα δοχεία πιέσεως 
• να εκπονεί βασικούς υπολογισμούς που αφορούν την ελαστική ανάλυση τάσεων σε απλές 

μηχανολογικές κατασκευές 
• να εκτελεί υπολογισμούς αντοχής σε δοκούς που φορτιζονται σε καθαρή κάμψη και στρέψη 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM402 ΕΞΑ ΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μηχανική των Υλικών Ι  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
Εργαστηριακές Ασκήσεις Σύνολο 4 ώρες  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στατική 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Δεν έχει ζητηθεί μέχρι τώρα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=36&cat=1&tp=Υ1 

 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=36&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A51
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή. Η έννοια του συνεχούς μέσου. Γενική αρχές επιλύσεως υπερστατικών προβλημάτων. 
Παραδείγματα απλών υπερστατικών προβλημάτων: επίπεδο δικτύωμα, στήριξη τροχού αεροσκάφους, 
δοκοί. Καρτεσιανοί τανυστές. 
Ανάλυση παραμορφώσεων. Μελέτη απειροστής κινήσεως, οι τανυστές των απειροστών παραμορφώσεων 
και στροφών. Ορθές και διατμητικές παραμορφώσεις. Μέγιστες και ελάχιστες ορθές και διατμητικές 
παραμορφώσεις, οι κύριες κατευθύνσεις. Υπολογισμός μεταβολής απειροστού όγκου, η ανηγμένη διόγκωση. 
Επίπεδη κίνηση, αλλαγή συστήματος συντεταγμένων, μηκυνσιόμετρα, ο κύκλος του Mohr. Απλές μορφές του 
τανυστή των παραμορφώσεων: καθαρή διόγκωση, απλή διάτμηση. Ο αποκλίνων τανυστής των 
παραμορφώσεων. Οι εξισώσεις συμβιβαστού των παραμορφώσεων και ο υπολογισμός των μετατοπίσεων 
από των τανυστή των παραμορφώσεων. 
Τάσεις. Εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις σε παραμορφώσιμα σώματα. Το διάνυσμα της τάσεως, ο 
τανυστής των τάσεων, το διάνυσμα της τάσεως σε πλάγιες τομές. Η διατήρηση της ορμής και της 
στροφορμής: οι διαφορικές εξισώσεις της ισορροπίας και η συμμετρία του τανυστή τάσεων. Οι κύριες 
κατευθύνσεις του τανυστή των τάσεων, οι κύριες τάσεις. Επίπεδη εντατική κατάσταση, αλλαγή συστήματος 
συντεταγμένων, ο κύκλος του Mohr του τανυστή των τάσεων. Απλές εντατικές καταστάσεις: μονοαξονικός 
εφελκυσμός/θλίψη, διαξονικός εφελκυσμός/θλίψη, υδροστατική πίεση, καθαρή διάτμηση. Ο αποκλίνων 
τανυστής των τάσεων. 
Ελαστικές καταστατικές εξισώσεις. Σχέσεις τάσεων‐παραμορφώσεων ισότροπων γραμμικώς‐ελαστικών 
υλικών. Το μέτρο ελαστικότητας (Young), ο λόγος του Poisson, τα μέτρα διατμήσεως και διογκώσεως, οι 
σχέσεις των ελαστικών σταθερών μεταξύ τους. Ασυμπίεστα υλικά. Θερμικές παραμορφώσεις και οι 
αντίστοιχες θερμομηχανικές καταστατικές εξισώσεις. 
Λεπτότοιχα δοχεία πιέσεως (λέβητες). Τάσεις σε σφαιρικούς και κυλινδρικούς λέβητες υπό εσωτερική και 
εξωτερική πίεση. Τάσεις σε λέβητες εκ περιστροφής. 
Το πρόβλημα συνοριακής τιμής. Το γενικό μαθηματικό πρόβλημα συνοριακής τιμής στη γραμμική 
ελαστοστατική: διατύπωση του προβλήματος, η αρχή της επαλληλίας, η αρχή του Saint-Venant. Η 
μοναδικότητα της λύσεως και ο «ελλειπτικός» χαρακτήρας των διαφορικών εξισώσεων του προβλήματος. Οι 
εξισώσεις της ελαστικότητας συναρτήσει των μετατοπίσεων (Navier) και συναρτήσει των τάσεων (Beltrami- 
Michell). 
Ανάλυση δοκών (το πρόβλημα του Saint‐Venant). Διατύπωση του προβλήματος, οι συνοριακές συνθήκες 
κατά Saint-Venant. Ακριβείς λύσεις: i) εφελκυσμός/θλίψη, ii) στρέψη ατράκτων κυκλικής και τυχαίας 
διατομής, η συνάρτηση στρεβλώσεως και η τασική συνάρτηση κατά Prandtl, η διατμητική ροή, iii) καθαρή 
κάμψη, η λοξή κάμψη και η ουδέτερη γραμμή, iv) κάμψη με τέμνουσα, το κέντρο διατμήσεως, η εξίσωση 
Jourawski. Προσεγγιστικός υπολογισμός των διατμητικών τάσεων στην κάμψη με διάτμηση. Έκκεντρη 
αξονική φόρτιση, ο πυρήνας της διατομής. Σύγκριση ορθών και διατμητικών τάσεων σε δοκούς. 
Διαστατολόγηση ατράκτου σε στρεπτοκαμπτική καταπόνηση. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

  
Παρουσίαση   τμημάτων   ύλης   και   βίντεο   με   υπολογιστή   και 
προβολέα όπου κρίνεται αναγκαίο. 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 60  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 36  
Μελέτη για το μάθημα 60  

   
   
   

Αυτόνομη εργασία 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Άλλες… 
……. 
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 (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

     
   
   

Σύνολο Μαθήματος 156  
 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική εξέταση. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Ν. Αράβας, “Καρτεσιανοί Τανυστές”. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2005. 
• Ν.  Αράβας,  “Μηχανική  των  Υλικών,  Τόμος  Ι:  Εισαγωγή  στη  Μηχανική  των  Παραμορφωσίμων 

Σωμάτων και τη Γραμμική Ελαστικότητα”. Εκδόσεις Τζιόλας, 2014. 
• Ν. Αράβας, “Μηχανική των Υλικών, Τόμος ΙΙ: Ανάλυση Ελαστικών Δοκών”. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Θεσσαλίας, 2008. 
• Cook, R. and Young, W., “Advanced Mechanics of Materials”, 2nd edition, Prentice Hall, 1998. 
• Hjelmstad, K.D., “Fundamentals of Structural Mechanics”, 2nd edition, Academic Press, 2005. 
• Ventsel, E. and Krauthammer, T., “Thin Plates and Shells”, Marcel Dekker, Inc., 2001. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM403 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Μηχανική Ρευστών Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
ΜΜ100, ΜΜ200, ΜΜ204, ΜΜ300 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=31&cat=1&tp=Υ1 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις ιδιότητες και τα φαινόμενα της ροής ρευστών 
σε συνδυασμό με το εύρος των εφαρμογών όπου αυτά παίζουν προτεύοντα ρόλο. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να 
• είναι εξοικειωμένοι με την κινηματική και δυναμική συμπεριφορά των ρευστών σε συνδυασμό με 

την χρήση νέων μαθηματικών εργαλείων για τον υπολογισμό των ιξωδών τάσεων 
• είναι σε θέση να υπολογίζουν της κατανομή πιέσεων σε ακίνητα ρευστά και τις υδροστατικές δυνάμεις 

σε επιφάνειες 
• να καταστρώσουν ολοκληρωτικά ισοζύγια μάζας, ορμής και ενέργειας και να τα χρησιμοποιούν σε 

απλές υδραυλικές εγκαταστάσεις 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=31&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A51
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (υποστήριξη μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας), σε ερευνητικές 
δραστηριότητες (αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών στο 
διαδίκτυο) και στην επικοινωνία με τους φοιτητές (e-mail) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου,  Μελέτη  & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις‐Εργαστηριακή 
Άσκηση 20 

Αυτοτελής Μελέτη 60 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 
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πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ομαδική Εργασία 

Εισαγωγή στην Ρευστομηχανική – Εφαρμογές της Ρευστομηχανικής‐Ρευστά vs στερεά – Θεωρία συνεχούς 
μέσου 
Ιδιότητες ρευστών – Ιδιότητες ροϊκού πεδίου – Ανάλυση και αναπαράσταση πεδίου ροής 
Κινηματική  των  ρευστών  –  Λαγκραντζιανή  και  Οιλεριανή  αναπαράσταση  πεδίου  ροής  –  Χρονικές 
Παράγωγοι – Ταχύτητα & Επιτάχυνση 
Αναπαράσταση πεδίου ροής – Ροϊκή συνάρτηση‐ Παραμόρφωση των ρευστών. 
Φύση και μορφή των δυνάμεων των ρευστών –Χωρικές και γραμμικές δυνάμεις (επιφανειακή τάση) 
Επιφανειακές δυνάμεις Εισαγωγή στους τανυστές - Δυαδικός τάσης – Καταστατικοί νόμοι 
Ολοκληρωτική και διαφορική μορφή ισοζυγίου δυνάμεων σε ρευστό που ηρεμεί - Η πίεση ως ισοτροπική 
τάση - Κατανομή πίεσης υγρών και αερίων – Μανόμετρα 
Υδροστατικές δυνάμεις σε επίπεδες επιφάνειες - Υδροστατικές δυνάμεις σε καμπύλες επιφάνειες - Άνωση 
και ευστάθεια πλωτού 
Ολοκληρωτικές εξισώσεις σε Όγκο Ελέγχου – Θεώρημα μεταφοράς Reynolds ‐Διατήρηση μάζας 
Διατήρηση ορμής σε ολοκληρωτική μορφή‐Επιφανειακές και σωματικές δυνάμεις - Διατήρηση ορμής σε 
κινούμενα και επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς - Εξίσωση Bernoulli παράλληλα και κάθετα στις 
ροϊκές γραμμές 
Διατήρηση ενέργειας - Διατήρηση ενέργειας σε ολοκληρωτική μορφή – Εξίσωση μηχανικής ενέργειας - 
Ροή σε σωληνώσεις - Εφαρμογές 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση 
/ Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη 
/ Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%): 
ΙΙ. Πρόοδος (30%) 
ΙΙΙ. Εργαστηριακή Άσκηση (10%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές 
στην αρχή του εξαμήνου, ενώ βρίσκονται ανηρτημένα και στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐Βιβλιογραφία 
• B. R. Munson, D. F. Young and T. H. Okiishi, «Μηχανική των Ρευστών», 8Th Edition, Εκδόσεις Τζιόλα 

(Μετάφραση, Κ. Υάκινθος), 2017 
• Papaioannou, Α., ‘Fluids Mechanics’,Vols. Ι & ΙΙ, 1993 & 1996 (in Greek) 
• White, F.Μ., ‘Fluid Mechanics’, 4th Ed., McGraw‐Hill, 1999 
• V.L. Streeter & E.B. Wylie, ‘Fluid Mechanics’, Translation: G. Tsimikalis, Fountas Publ., 2000 (in 

Greek) 
• Bergeles, G., D. Papantonis & S. Tsagaris, ‘Technical measurements of Fluid Meachanics Quantities’, 

Symeon Publ., 1998 (in  Greek) 
‐Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά 
• Journal of Fluid Mechanics 
• Journal of the Acoustical Society of America 
• Physics of fluids 
• Journal of Computational Physics 
• International Journal of Heat and Mass Transfer 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ404 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Μεταλλουργία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, 

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
ΜΜ302 Τεχνολογία Υλικών 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=32&cat=1&tp=%CE%A52 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=32&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A52
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Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ της μικροδομής, της κατεργασίας και 
των ιδιοτήτων των μεταλλικών υλικών. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 
• Κατανοούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δομών των διαφορετικών μετάλλων και κραμάτων 
• Προβλέπουν την δυνατότητα πραγματοποίησης μιας αλλαγής της δομής με την βοήθεια της 

θερμοδυναμικής 
• Κατανοούν τις θερμοδυναμικές αρχές στις οποίες βασίζονται τα διαγράμματα φάσεων 
• Να αναγνωρίζουν την μικροδομή των κυριοτέρων κραμάτων με την τεχνική της μεταλλογραφίας και 

να πραγματοποιούν θερμικές κατεργασίες και σκληρομετρήσεις 
• Συγγράφουν τεχνικές εκθέσεις, με πρώτη την Έκθεση Εργαστηριακής Άσκησης του μαθήματος 

 
Ειδικότερα θα είναι σε θέση να: 
• Περιγράφουν τις βασικές κρυσταλλικές δομές και τα χαρακτηριστικά τους και τον ρόλο που παίζει η 

κρυσταλλική δομή των μετάλλων στις ιδιότητές τους. 
• Χρησιμοποιούν τα διαγράμματα φάσεων για να υπολογίζουν τα ποσοστά των φάσεων καθώς και τις 

συστάσεις των φάσεων από τις οποίες αποτελείται ένα κράμα 
• Υπολογίζουν χρόνο και το βάθος διάχυσης ενός κραματικού στοιχείου 
• Προβλέπουν, με την εφαρμογή των διαγραμμάτων IT και CCT, την τελική μικροδομή κατά τις 

θερμικές κατεργασίες των χαλύβων 
• Προβλέπουν τον ρόλο των κραματικών στοιχείων στους χάλυβες 
• Διακρίνουν ανάμεσα στις σειρές των κραμάτων αλουμινίου, καθώς και να διακρίνουν ανάμεσα στα 

εργοσκληρυνόμενα και θερμοσκληρυνόμενα κράματα 
• Κατανοούν την ισχυροποίηση που προκύπτει από την τεχνητή γήρανση των κραμάτων αλουμινίου 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Kρυσταλλική Δομή Mετάλλων - Kόκκοι και Ορια Kόκκων - Φάσεις και Διαφασικά Σύνορα - 
Θερμοδυναμική της Δομής - Eλεύθερη Eνέργεια και Θερμοδυναμική ισορροπία - Kράματα - Kανόνας 
φάσεων του Gibbs - Διμερή Διαγράμματα Φάσεων - Στοιχεία Kινητικής - Διάχυση και Νόμοι του Fick - 
Mετασχηματισμοί Φάσεων - Πυρήνωση και Aνάπτυξη Nέας Φάσης - Aνόπτηση και Aνακρυστάλλωση - Tο 
σύστημα Fe-C - Xάλυβες - Θερμικές Kατεργασίες Xαλύβων - Mαρτενσιτικός Mετασχηματισμός και 
Eμβαπτότητα Xαλύβων - Eλαφρά Kράματα - Σκλήρυνση με Kαθίζηση - Kράματα αλουμινίου, Mαγνησίου 
και Tιτανίου. Yπερκράματα. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Αναζήτηση διαγραμμάτων φάσεων στο διαδίκτυο 
Αναζήτηση φυσικοχημικών ιδιοτήτων σε βάσεις δεδομένων 
Υπολογισμοί σε φύλλο εργασίας (spreadsheet) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική  Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 56 
Ασκήσεις εφαρμογής 
Εκπόνηση μελέτης 

52 

Αυτοτελής Μελέτη 42 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ασκήσεις, Πρόοδος, Έκθεση Εργαστηρίου και 
Γραπτή τελική εξέταση . Η πρόοδος και η τελική εξέταση 
Γίνονται με κλειστά όλα τα βιβλία‐βοηθήματα‐σημειώσεις, και 
περιλαμβάνουν (α) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και (β) 
ασκήσεις με πρακτικούς υπολογισμούς. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Γ . Χαϊδεμενόπουλος, Φυσική Μεταλλουργία, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007 
• ASM Handbook 9th edition, Vol.1‐20, ASM International, 1992 
• D.A. Porter and K.E. Easterling, Transformations in Metals and Alloys, Van Nostrand Reinhold, 1983 
• R.E. Reed‐Hill, Physical Metallurgy Principles, Brooks/Cole Engineering Division, 1973 
• P. Haasen, Physical Metallurgy, Cambridge University Press, 1978 
• R.W. Cahn and P. Haasen, Physical Metallurgy, Elsevier Science Publishers,1983 
• J.K. Wessel, The Hanbook of Advanced Materials,Wiley Interscience, 2004. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM500 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοχαστικά Πρότυπα στην Επιχειρησιακή Έρευνα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Συνιστώμενα: Εφαρμοσμένη Στατιστική (ΜΜ104) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS 
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=40&cat=1&tp=%CE%A53 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο μάθημα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη ανάπτυξη και ανάλυση προτύπων για την εκτίμηση της
απόδοσης και τη λήψη αποφάσεων σε δυναμικά συστήματα που υπόκεινται σε αβεβαιότητα. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: 
Να εκτιμήσουν την δύναμη των στοχαστικών προτύπων και το εύρος των εφαρμογών τους. 
Να χρησιμοποιήσουν βασικά εργαλεία στοχαστικής μοντελοποίησης που περιλαμβάνουν
αλυσίδες Markov και θεωρία ουρών αναμονής. 
Να διαμορφώσουν και να λύσουν προβλήματα που απαιτούν το κτίσιμο στοχαστικών
προτύπων. 
Να συνδυάσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για να χαρακτηρίσουν, να αναλύσουν και
να επιλύσουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων. 
Να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ του σκοπού ενός μοντέλου και του κατάλληλου επιπέδου
πολυπλοκότητας και ακρίβειας. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=40&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A53
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (υποστήριξη μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας), σε ερευνητικές 
δραστηριότητες (αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών στο 
διαδίκτυο) και στην επικοινωνία με τους φοιτητές (δυνατότητα 
παράδοσης ασκήσεων ηλεκτρονικά). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο  τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές    επισκέψεις,    Εκπόνηση    μελέτης 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

Εισαγωγή κα ανάλυση: Πρότυπα παραδείγματα. Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov. Ταξινόμηση 
καταστάσεων. Χρόνοι πρώτης διάβασης. 

Μακροχρόνιες Ιδιότητες: Πιθανότητες μόνιμης κατάστασης (οριακές πιθανότητες). Μακροχρόνιο 
προσδοκώμενο μέσο κόστος. Καταστάσεις απορρόφησης. 

Μαρκοβιανές αλυσίδες συνεχούς χρόνου: Μορφοποίηση. Ρυθμοί (εντάσεις) μετάβασης. Πιθανότητες 
μόνιμης κατάστασης (οριακές πιθανότητες). 

ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ 

Πρότυπα με εκθετικές κατανομές: Πρότυπο παράδειγμα. Βασική δομή προτύπων ουράς. Παραδείγματα 
πραγματικών συστημάτων ουράς. Ο ρόλος της εκθετικής κατανομής. Διαδικασία γεννήσεων‐θανάτων. 
Πρότυπα ουράς με βάση τη διαδικασία γεννήσεων‐θανάτων. 

Άλλα πρότυπα: Πρότυπα ουράς με μη εκθετικές κατανομές. Ένα πρότυπο ουράς με προτεραιότητα. Δίκτυα 
ουρών. 

Εφαρμογές θεωρίας ουράς: Παραδείγματα. Διαδικασία λήψης αποφάσεων. Διαμόρφωση συναρτήσεων 
κόστους αναμονής. Πρότυπα αποφάσεων. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 30 
Αυτοτελής Μελέτη 50 
Σύνολο Μαθήματος 150 
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(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι  ώρες μελέτης του φοιτητή  για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 (25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (20%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές στην 
αρχή του εξαμήνου, ενώ βρίσκονται αναρτημένα και στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Βιβλιογραφία 
• Taha, H.A. (2011) Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Επιστημονική Επιμέλεια Σ. Κατσαβούνης. 

Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978‐960‐418‐327‐2. 
• Hillier F.S., Lieberman, G.J. 1985. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Τόμος Α, Τεύχη Α‐Γ, Μετάφραση 

- Επιμέλεια Γ. Οικονόμου. Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN 978‐960‐020‐230‐4. 
• Hillier, F.S., Lieberman G.J. (2017) Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Επιστημονική Επιμέλεια 

Διαμαντίδης Α. Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978‐960‐418‐604‐4. 
• Φακίνος, Δ. Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Αυτοέκδοση, Σ. Αθανασόπουλος‐Σ. 

Παπαδάμης & ΣΙΑ (εκτύπωση), Αθήνα, 2003. 
 

Επιστημονικά Περιοδικά 
• Annals of Operations Research, Springer 
• Discrete Event Dynamic Systems Theory and Applications, Springer 
• European Journal of Operations Research, Elsevier 
• Management Science, INFORMS 
• Operations Research, INFORMS 
• Probability in the Engineering and Informational Sciences, Cambridge University Press 
• Queueing Systems, Springer 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM501 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Αριθμητικές Μέθοδοι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΜΜ100, ΜΜ200, ΜΜ300, ΜΜ400), 
Προγραμματισμός (ΜΜ101), Μηχανική των Υλικών (ΜΜ402), Μηχανική 
των Ρευστών (ΜΜ403) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=150&cat=1&tp=%CE%A5 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει την θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση του φοιτητή στην υπολογιστική 
επίλυση μηχανολογικών προβλημάτων ώστε να αναβαθμιστούν οι ικανότητες των φοιτητών του τμήματος 
στις νέες τεχνολογίες, στη πληροφορική και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικού λογισμικού. Μετά το 
πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την αριθμητική επίλυση αλγεβρικών 
συστημάτων, την αριθμητική παρεμβολή, παραγώγιση και ολοκλήρωση όπως και με την αριθμητική 
επίλυση συνήθων και μερικών διαφορικών εξισώσεων. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• Να ορίζει κατάλληλα υπολογιστικά μοντέλα περιγραφής προβλημάτων στον χώρο του μηχανικού 
• Να εφαρμόζει μεθόδους μοντελοποίησης προβλημάτων στον χώρο του μηχανικού 
• Να χρησιμοποιεί και να αναπτύσσει προγράμματα εφαρμογής 
• Να βρίσκει τις κατάλληλες μεθόδους επίλυσης 
• Να ερμηνεύει μέσω των αριθμητικών αποτελεσμάτων τα εμπλεκόμενα φυσικά φαινόμενα 
Γενικές Ικανότητες 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=150&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 
Χρήση διαφανειών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο  τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι  ώρες μελέτης του φοιτητή  για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 56 
Ασκήσεις 38 
Αυτοτελής Μελέτη 56 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης,    Ερωτήσεις    Ανάπτυξης    Δοκιμίων, 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (65%) 
ΙΙ. Πρόοδος (25%) 
ΙΙ. Ασκήσεις (10%) 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Εισαγωγή σε επιστημονικούς υπολογισμούς και αριθμητικά σφάλματα, επίλυση γραμμικών και μη 
γραμμικών αλγεβρικών συστημάτων με απευθείας (απαλοιφή Gauss και Gauss-Jordan, αλγόριθμος 
Thomas, παραγοντοποίηση LU) και επαναληπτικές (Jacobi, Gauss Seidel, SOR, Newton) τεχνικές, μέθοδοι 
παρεμβολής (πολυωνυμική, ελάχιστα τετράγωνα, splines), αριθμητική παραγώγιση (σειρά Taylor, 
πεπερασμένες διαφορές) και ολοκλήρωση (εξισώσεις Newton Cotes και ολοκλήρωση Gauss), επίλυση 
συνήθων διαφορικών εξισώσεων με μεθόδους Runge Kutta και αριθμητική επίλυση βασικών 
ελλειπτικών και παραβολικών διαφορικών εξισώσεων με πεπερασμένες διαφορές. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη /
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι  προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• S. C. Chapra and R. P. Canade, Numerical Methods for Engineers, McGraw Hill International, 1998. 
• Δ. Βαλουγεώργης, Σημειώσεις μαθήματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2005. 
• Γ. Δ. Ακρίβης και Β. Α. Δουγαλής, Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, 1998. 
• B. Carnahan, H. A. Luther and J. O. Wilkes, Applied Numerical Methods, John and Wiley, 1976. 
• C. Pozrikidis, Αριθμητικές Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη και τη Μηχανική, Εκδόσεις Τζιόλα, 

2006. 
• Contantinides, Applied Numerical Methods with Personal Computers, McGraw Hill International, 1988. 
• G. V. Davis, Numerical Methods in Engineering & Science, Allen & Unwin, 1978. 
• S. V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Taylor&Francis, 1980. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι αναμενόμενο ότι ο φοιτητής είναι σε θέση 
• να  εκτελεί  υπολογισμούς  αντοχής  υπερστατικών  δοκών  χρησιμοποιώντας  την  “Τεχνική  Θεωρία 

Κάμψεως” 
• να επιλύει “επίπεδα” προβλήματα ελαστικών κατασκευών (ελασμάτων) 
• να χρησιμοποιεί “ενεργειακά θεωρήματα” για την επίλυση φορέων 
• να εκτελεί υπολογισμούς “λυγισμού” ελαστικών κατασκευών 
• να επιλύει προβλήματα κατασκευών με την χρήση εμπορικών υπολογιστικών προγραμμάτων (π.χ. 

ABAQUS) 
• να   επιλύει   απλά   προβλήματα   μεταλλικών   κατασκευών   που   υφίστανται   πλαστικές   (μόνιμες) 

παραμορφώσεις 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM502 ΕΞΑ ΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μηχανική των Υλικών ΙΙ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
Εργαστηριακές Ασκήσεις Σύνολο 4 ώρες  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στατική, Μηχανική των Υλικών Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Δεν έχει ζητηθεί μέχρι τώρα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=38&cat=1&tp=Y2 

 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=38&amp;cat=1&amp;tp=Y2
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσίαση   τμημάτων   ύλης   και   βίντεο   με   υπολογιστή   και 
προβολέα όπου κρίνεται αναγκαίο. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 60  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 36  
Μελέτη για το μάθημα 60  

   
Σύνολο Μαθήματος 156  

 

 
Αυτόνομη εργασία 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Ανάλυση δοκών – Η ελαστική γραμμή. Η εξίσωση της ελαστικής γραμμής δοκού, το βέλος κάμψεως λόγω 
τεμνουσών δυνάμεων, οι συνοριακές συνθήκες, η μέθοδος των γενικευμένων συναρτήσεων. Υπερστατικά 
προβλήματα. Η μέθοδος των τριών ροπών (Clapeyron). Διαστατολόγηση δοκών. 
Το επίπεδο πρόβλημα. Επίπεδη παραμόρφωση, επίπεδη εντατική κατάσταση, γενικευμένη επίπεδη εντατική 
κατάσταση. Το γενικό επίπεδο πρόβλημα στη γραμμική ελαστικότητα. Το γενικό επίπεδο πρόβλημα 
συναρτήσει των τάσεων. Η τασική συνάρτηση Airy, πολυωνυμική μορφή τασικών συναρτήσεων. Εφαρμογές. 
Κυλινδρικές συντεταγμένες, η γενική λύση της διαρμονικής εξισώσεως σε πολικές συντεταγμένες στο πλαίσιο 
των χωριζομένων μεεταβλητών. Αξονοσυμμετρικά επίπεδα προβλήματα, λέβητας με εσωτερική και 
εξωτερική πίεση. Άπειρο έλασμα με οπή. Χρήση του υπολογιστικού πακέτου Mathematica για την επίλυση 
επίπεδων προβλημάτων. 
Eνεργειακές μέθοδοι. Γενικά αποτελέσματα: στατικώς επιτρεπτό πεδίο τάσεων και κινηματικώς επιτρεπτό 
πεδίο μετατοπίσεων, η αρχή των δυνατών έργων, η αρχή των δυνατών έργων ως ικανή συνθήκη για 
ισορροπία, εναλλακτικές διατυπώσεις του γενικού προβλήματος συνοριακής τιμής σε ένα παραμορφώσιμο 
στερεό, η μέθοδος του «μοναδιαίου φορτίου». Ελαστικά υλικά (γραμμικά ή μή): η ελαστική ενέργεια 
παραμορφώσεως και η ελαστική συμπληρωματική ενέργεια παραμορφώσεως, έργο και ελαστική ενέργεια 
παραμορφώσεως, τα θεωρήματα Castigliano και Engesser. Γραμμικώς ελαστικά υλικά: το θεώρημα 
“αμοιβαιότητας του έργου” (Βetti), ελαστική ενέργεια παραμορφώσεως σε απλούς φορείς, εφαρμογή του 
θεωρήματος Castigliano στην επίλυση υπερστατικών φορέων, τα θεωρήματα της ελάχιστης δυναμικής και 
της ελάχιστης συμπληρωματικής ενέργειας, προσεγγιστικές λύσεις, η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων. 
Επίλυση προβλημάτων με το γενικό πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS. 
Λυγισμός. Η επίδραση της μεταβολής της γεωμετρίας του σώματος στην ισορροπία. Δοκός με εγκάρσια 
αξονική φόρτιση, ο στύλος με έκκεντρη φόρτιση. Ο λυγισμός ως πρόβλημα ιδιοτιμής. Λυγισμός στύλων με 
διάφορες στηρίξεις. 
Mη‐γραμμική συμπεριφορά υλικών. Πλαστικές παραμορφώσεις και ερπυσμός. Εισαγωγή στις θεωρίες της 
πλαστικότητας και της ιξοελαστικότητας. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα  κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική εξέταση. 

• Ν. Αράβας, “Μηχανική των Υλικών, Τόμος ΙΙ: Ανάλυση Ελαστικών Δοκών”. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Θεσσαλίας, 2008. 

• Cook, R. and Young, W., “Advanced Mechanics of Materials”, 2nd edition, Prentice Hall, 1998. 
• Hjelmstad, K.D., “Fundamentals of Structural Mechanics”, 2nd edition, Academic Press, 2005.Boresi, 

A.P., Schmidt, R.J., and Sidebottom, O.M., “Advanced Mechanics of Materials”, 5th edition, John 
Wiley & Sons, 1993. 

• Ugural, A.C. and Fenster, S.K., “Advanced Strength and Applied Elasticity”, 4th edition, Prentice‐Hall, 
2003. 

• Shames, I.H. and Cozzarelli, F.A., “Elastic and Inelastic Stress Analysis”, Taylor & Francis, 1997. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
(α) να εφαρμόζουν γνώσεις μαθηματικών και μηχανικής, 
(β) να προσδιορίζουν, να διατυπώνουν και να επιλύουν προβλήματα μετάδοσης θερμότητας 
(γ) να επικοινωνούν αποτελεσματικά και, 
(δ) να χρησιμοποιούν τεχνικές και σύγχρονα εργαλεία μετάδοσης θερμότητας που απαιτούνται για την 
εξάσκηση της μηχανικής. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ503 ΕΞ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μετάδοση Θερμότητας  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά με βοηθήματα στα αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=137&cat=1&tp=%CE%A51 

 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=137&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A51
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Διαφάνειες των διαλέξεων, ιστοσελίδα του μαθήματος, και επικοινωνία 
με τους φοιτητές με email και dropbox. 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση  μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του  φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 30 
Αυτοτελής μελέτη 50 
Σύνολο μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανα πιστωτική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις  Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά,  Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Τελικές γραπτές εξετάσεις 100% 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές στην αρχή 
του εξαμήνου, ενώ βρίσκονται ανηρτημένα και στην ιστοσελίδα του 
μαθήματος. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Τρόποι μετάδοσης θερμότητας: Αγωγή‐συναγωγή‐ακτινοβολία, νόμος Fourier, συντελεστής συναγωγής, νόμος 
Stefan-Boltzmann. Μόνιμη μονοδιάστατη αγωγή: Επίπεδα, κυλινδρικά και σφαιρικά κελύφη, σύνθετη 
αντίσταση, εκτεταμένες επιφάνειες και πτερύγια. Mετάδοση θερμότητας με αγωγή σε δύο και τρείς διαστάσεις: 
Γενική εξίσωση αγωγής, εμπειρικές σχέσεις, επίλυση με μέθοδο πεπερασμένων διαφορών. Μεταβατική αγωγή: 
Διαστατική ανάλυση, αμελητέα εσωτερική αντίσταση, ημιάπειρο στερεό. Μετάδοση θερμότητας με συναγωγή: 
Εξαναγκασμένη και φυσική συναγωγή, θερμικό οριακό στρώμα, εμπειρικοί συντελεστές συναγωγής για 
εσωτερικές και  εξωτερικές ροές. Ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας. Ανάλυση εναλλακτών 
θερμότητας - μέθοδος της μέσης λογαριθμικής θερμοκρασιακής διαφοράς και μέθοδος της 
αποτελεσματικότητας. 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Υ.C. Cengel, Μεταφορά Θερμότητας - Μια Πρακτική Προσέγγιση, Εκδ. Τζιόλα, 2005. 
• F.P. Incropera and D. DeWitt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 5th Ed. 2002 
• Holman J.P., "Heat Transfer", 8th Ed., McGraw Hill, 1997 
• Ν. Σ. Μουσιόπουλος, “Εισαγωγή στην Μετάδοση Θερμότητας”, Γιαχούδη - Γιαπούλη, Θεσ/νίκη, 1991 
• Κ. Ρακόπουλος, "Μεταφορά Θερμότητας & Μάζας", Πλαίσιο, 1985 
• White F. M. "Heat and Mass Transfer", Wesley, 1991 
• R.W. Serth, Process Heat Transfer: Principles and Applications, Elsevier, 2007 
• H.S. Carslaw and J.C. Jaeger, Conduction of Heat in Solids, Oxford University Press, 1959 
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• J. Crank, The Mathematics of Diffusion, Oxford University Press, 1976 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Int. J. Heat and Fluid Flow 
• Int. J. Heat and Mass Transfer 
• Numerical Heat Transfer A,B 
• ASME J. Heat Transfer 
• Heat Transfer Engineering 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 

ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ604 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Μηχανές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.uth.gr 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με όλες τις αναγκαίες
γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της ηλεκτροτεχνίας, τον τρόπο
επίλυσης κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο
της συχνότητας, καθώς και τη δομή και ανάλυση της λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς
και εναλλασσόμενου ρεύματος. Αρχικά παρουσιάζονται βασικές γνώσεις από τη μελέτη και ανάλυση
κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος στη μόνιμη και μεταβατική κατάσταση
λειτουργίας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ανάλυση της λειτουργίας των ηλεκτρικών
μηχανών. Ακολούθως, η ύλη επικεντρώνεται στη μελέτη της μόνιμης και μεταβατικής κατάστασης
λειτουργίας των εξεταζόμενων ηλεκτρικών μηχανών κατά την εν κενώ λειτουργία και κατά την πλήρη
φόρτιση. Αναλύεται εκτενώς η δημιουργία του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου, η ροή ισχύος και ο
βαθμός απόδοσης, καθώς και η ανάπτυξη τάσεων και ροπών στη μηχανή. Η ανάλυση λειτουργίας
πραγματοποιείται με βάση τα ηλεκτρικά ισοδύναμα κυκλώματα των μηχανών. Εξετάζονται διατάξεις
ηλεκτρονικών ισχύος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο λειτουργίας των μηχανών συνεχούς
και  εναλλασσόμενου  ρεύματος.  Το   τελευταίο  μέρος  της  ύλης  καλύπτει  υπολογισμούς  και 

http://eclass.uth.gr/
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διαστασιολόγηση των επιμέρους τμημάτων εγκαταστάσεων κίνησης, καθώς και ανάπτυξη βασικών 
διατάξεων βιομηχανικών αυτοματισμών κινητήρων. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• αναλύει και επιλύει κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος στη μόνιμη και 
μεταβατική κατάσταση λειτουργίας, 

• γνωρίζει τα μαγνητικά κυκλώματα των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς και εναλλασσόμενου 
ρεύματος και τη μαγνητική συμπεριφορά των σιδηρομαγνητικών υλικών, 

• γνωρίζει και αναλύει τη λειτουργία των μονοφασικών και τριφασικών μετασχηματιστών στη 
μόνιμη και μεταβατική κατάσταση λειτουργίας σε συνθήκες κενής λειτουργίας και πλήρους 
φόρτισης, 

• γνωρίζει και αναλύει τη λειτουργία των στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών, τη δημιουργία 
στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου, την ανάπτυξη τάσεων και ροπών, την κατανομή ισχύος και 
την απόδοση της μηχανής, 

• αναλύει τη λειτουργία των μηχανών συνεχούς ρεύματος στη μόνιμη και δυναμική κατάσταση 
λειτουργίας, 

• γνωρίζει την κατασκευαστική δομή και τον έλεγχο λειτουργίας των ασύγχρονων μηχανών 
εναλλασσόμενου ρεύματος και αναλύει τη λειτουργία τους στη μόνιμη και μεταβατική 
κατάσταση με βάση τα ισοδύναμα κυκλώματα, 

• γνωρίζει την κατασκευαστική δομή των σύγχρονων εναλλακτήρων και κινητήρων και αναλύει 
τη λειτουργία των σύγχρονων μηχανών στη μόνιμη και μεταβατική κατάσταση με βάση τα 
ισοδύναμα κυκλώματα, 

• γνωρίζει τη δομή και λειτουργία κινητήρων ειδικού τύπου, μονοφασικών κινητήρων με 
συλλέκτη, βηματικών κινητήρων, κινητήρων Universal κ.λπ., 

• προσομοιώνει σε Η/Υ τη λειτουργία ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς και εναλλασσόμενου 
ρεύματος, 

• υπολογίζει και διαστασιολογεί τα επιμέρους τμήματα των εγκαταστάσεων κίνησης, 
• γνωρίζει τις διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 

λειτουργίας μηχανών συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. 
Γενικές Ικανότητες 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 

1. Ηλεκτρικά μεγέθη, ενεργά και παθητικά στοιχεία κυκλωμάτων συνεχούς και 
εναλλασσόμενου ρεύματος. Νόμοι Kirchhoff, Ohm, Thevenin που χρησιμοποιούνται για την 
επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

2. Ηλεκτρικά μεγέθη εναλλασσόμενου ρεύματος εκφρασμένα στο πεδίο του χρόνου και στο 
πεδίο της συχνότητας. 

3. Ανάλυση κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. Ανάλυση μονοφασικών και τριφασικών 
κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Στην τάξη και στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Χρήση διαφανειών 
Ανάρτηση   εκπαιδευτικού   υλικού   στην   ιστοσελίδα   του 
μαθήματος 
Εργαστηριακές ασκήσεις 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 52  
Ασκήσεις πράξης που 
αφορούν στην επίλυση 
προβλημάτων ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων και 
ηλεκτρικών μηχανών και 
αποσκοπούν στην 
κατανόηση της ύλης. 
Εργαστηριακές ασκήσεις 

 
 

 
26 

 

Αυτοτελής Μελέτη 72  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

4. Μαγνητικά κυκλώματα μηχανών συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Μαγνητική 
συμπεριφορά σιδηρομαγνητικών υλικών. 

5. Μονοφασικοί και τριφασικοί μετασχηματιστές ισχύος. Ειδικές κατηγορίες μετασχηματιστών. 
Ανάλυση λειτουργίας, δοκιμές μετασχηματιστών, ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα, 
μετρήσεις και εφαρμογές μετασχηματιστών. 

6. Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές. Βασικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών. Δημιουργία 
στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου. Παραγωγή τάσεων στα τυλίγματα μηχανής. Ανάπτυξη 
ροπών στη μηχανή. Απώλειες και βαθμός απόδοσης της μηχανής. 

7. Ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς ρεύματος. Ανάλυση λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων 
συνεχούς ρεύματος στη μόνιμη και μεταβατική (δυναμική) κατάσταση. 

8. Ασύγχρονες, επαγωγικές, μηχανές.  Κατασκευαστική διαμόρφωση  τριφασικών και 
μονοφασικών επαγωγικών κινητήρων. Ισοδύναμα κυκλώματα, ανάλυση λειτουργίας στη 
μόνιμη και δυναμική κατάσταση, ροή ισχύος, εκκίνηση κινητήρων, ρύθμιση ροπής και 
στροφών επαγωγικών κινητήρων. 

9. Σύγχρονες μηχανές. Δομή των σύγχρονων γεννητριών (εναλλακτήρων) και των σύγχρονων 
κινητήρων. Ισοδύναμα κυκλώματα, ανάλυση λειτουργίας στη μόνιμη και μεταβατική 
κατάσταση, ροή ισχύος, παραλληλισμός εναλλακτήρων, λειτουργία σύγχρονου κινητήρα ως 
σύγχρονου, στρεφόμενου πυκνωτή. 

10. Ειδικοί τύποι κινητήρων, μονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες, κινητήρες εναλλασσόμενου 
ρεύματος με συλλέκτη, κινητήρες Universal, βηματικοί κινητήρες κ.λπ. 

11. Προσομοίωση λειτουργίας κινητήρων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος με Η/Υ. 
12. Υπολογισμοί εγκαταστάσεων κίνησης. Υπολογισμός διατομών καλωδίων τροφοδότησης 

κινητήρων. Διαστασιολόγηση διατάξεων εκκίνησης και ρύθμισης στροφών και ροπής 
κινητήρων. Βασικοί βιομηχανικοί αυτοματισμοί κινητήρων. 

13. Διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος, αντιστροφείς, ανορθωτές, κυκλομετατροπείς, κατατμητές 
συνεχούς τάσης, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο λειτουργίας μηχανών συνεχούς και 
εναλλασσόμενου ρεύματος. Προσομοίωση ελέγχου λειτουργίας μηχανών με μετατροπείς 
ηλεκτρικής ισχύος. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γραπτή τελική εξέταση (60%). Περιλαμβάνει την ύλη
των ηλεκτρικών μηχανών. 
Ενδιάμεση εξέταση (Πρόοδος, 40%) και περιλαμβάνει
την ύλη της ανάλυσης και επίλυσης κυκλωμάτων
συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. 

III. Εργαστηριακές ασκήσεις (20%). Εργαστηριακές
ασκήσεις σε κυκλώματα συνεχούς και
εναλλασσόμενου ρεύματος και σε μετασχηματιστές
χαμηλής ισχύος. 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1. Ηλεκτρικές Μηχανές, S. J. Chapman, 4η Έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2010, Θεσσαλονίκη. 
2. Ηλεκτρικές Μηχανές, Π. Μαλατέστας, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2012, Θεσσαλονίκη. 
3. Electrical Machines, Drives, and Power Systems, T. Wildi, Sixth Edition, Prentice Hall, 2006. 
4. 4. Electric Machinery, A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley, JR, Stephen D. Umans, Sixth Edition, 

McGraw Hill, 2003. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική Σχολή  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM504 ΕΞΑΜΗ ΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία Μηχανών  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Μηχανική των Υλικών I & II, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανική 
Συμπεριφορά Υλικών, Φυσική Μεταλλουργία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (σημειώσεις και ασκήσεις στην Αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_ekp_yliko.asp?id=37 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

http://www.mie.uth.gr/n_ekp_yliko.asp?id=37
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Τα ‘’ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ’’ αποτελούν βασικό μάθημα για την κατανόηση/εφαρμογή των βασικών αρχών και
κανόνων μηχανολογικού σχεδιασμού‐σχεδιομελέτης μέσα από την ανάλυση απλών μηχανολογικών
στοιχείων. 
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση στοιχείων μηχανής μέσα από τον υπολογισμό και την σωστή επιλογή
τύπου στοιχείου για κάθε εφαρμογή. Η ανάλυση του κάθε στοιχείου περιλαμβάνει  την ανάλυση της
γεωμετρίας του, τα υλικά κατασκευής, τις συνήθεις καταπονήσεις που υπόκειται, τρόπους υπολογισμού και
σχεδιασμού, τρόπους κατασκευής και τρόπους λειτουργίας σε ένα μηχανολογικό σύνολο. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση: 

Να αναγνωρίζει τα συνήθη στοιχεία που αποτελούν τα μηχανολογικά σύνολα και τις υποκατηγορίες
αυτών. 
Να έχει την ικανότητα επιλογής και διαστασιολόγησης του κατάλληλου μηχανολογικού στοιχείου
για κάθε εφαρμογή. 
Να αναλύει την εντατική κατάσταση του κάθε στοιχείου. 
Να υπολογίζει την αντοχή για κάθε περίπτωση καταπόνησης. 
Να επιλέγει υλικά και τρόπο κατεργασίας των μη τυποποιημένων στοιχείων. 
Να σχεδιάζει και να υπολογίζει μηχανολογικές διατάξεις πολλαπλών στοιχείων. 
Να προβλέπει πιθανές αστοχίες 



167 

 

• Να κάνει εκτίμηση βλαβών και πρόβλεψη συντήρησης. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 
 

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εφαρμογή μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών περίπτωσης. 

 
30 

 

Αυτοτελής μελέτη 50  
   

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες 
φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να παρουσιάσει τις βασικές αρχές που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό 
τυποποιημένων μηχανολογικών στοιχείων/εξαρτημάτων που υπόκεινται σε συνήθεις φορτίσεις (δυνάμεις 
και ροπές). Το μάθημα επισημαίνει την υιοθέτηση των θεωρητικών εκφράσεων από την Μηχανική Υλικών 
στα πρακτικά προβλήματα σχεδιασμού. 

• Βασικά Θέματα από τη Μηχανική των Υλικών 
• Θεωρίες στατικής αστοχίας 
• Θεωρίες δυναμικής αστοχίας 
• Κοχλίες σύνδεσης και κίνησης 
• Σχεδιασμός αξόνων/ατράκτων 
• Ιμάντες 
• Μετωπικοί οδοντωτοί τροχοί 
• Ανασκόπηση. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης,       Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 

Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση  Προβλημάτων,
Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά,
Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Ενδιάμεση πρόοδος (40%)
Γραπτή τελική εξέταση (60%) 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Στοιχεία Μηχανών, Παπαδόπουλος Χρήστος, Εκδόσεις Τζιόλα (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 22694249) 
• Shigley's Mechanical Engineering Design (McGraw‐Hill Series in Mechanical Engineering) 
• Fundamentals of Machine Component Design by Robert C. Juvinall and Kurt M. Marshek 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM600 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Διαχείριση Ποιότητας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=24&cat=1&tp=Y3 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια του ελέγχου ποιότητας, η 
παρουσίαση των κυριότερων επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών του στατιστικού ελέγχου ποιότητας 
και η εφαρμογή τους στη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Να αναγνωρίζει το κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο ελέγχου ποιότητας για κάθε συγκεκριμένη 
εφαρμογή 

• Να επιλύει το μοντέλο αυτό και να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις αν χρειάζεται 
• Να επιλέγει κατάλληλους πειραματικούς σχεδιασμούς και να χρησιμοποιεί τα πειραματικά 

αποτελέσματα για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=24&amp;cat=1&amp;tp=Y3
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

  
 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις 35  
Αυτοτελής Μελέτη 45  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή  Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική     Εξέταση     Ασθενούς,     Καλλιτεχνική 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (30%) 

Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή: απλό και πολλαπλό 
δειγματοληπτικό σχήμα, σχεδίαση με στατιστικά και οικονομικά κριτήρια, πρότυπο ΕΛΟΤ. Έλεγχος 
ποιότητας αποδοχής με μέτρηση: έλεγχος με εκτίμηση ποσοστού ελαττωματικών, έλεγχος μέσης 
τιμής, σχεδίαση με στατιστικά κριτήρια, διεθνή πρότυπα. Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής 
διαδικασίας. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής: έλεγχος ποσοστού ελαττωματικών, 
αριθμού ελαττωματικών, αριθμού ελαττωμάτων. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης: 
έλεγχος εύρους, τυπικής απόκλισης, μέσης τιμής, έλεγχος μεμονωμένων μετρήσεων. Σχεδίαση 
διαγραμμάτων ελέγχου. Βελτίωση ποιότητας με στατιστικά πειράματα: πειράματα με ένα 
παράγοντα, πειράματα με πολλούς παράγοντες, μεθοδολογία Taguchi. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Ταγαράς Γ.Ν., Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις Ζήτη, 2001. 
• Grant E.L., Leavenworth R.S., Statistical Quality Control, McGraw‐Hill, 1988. 
• Montgomery D.C., Introduction to Statistical Quality Control, Wiley, 1991. 
• Ryan T.P., Statistical Methods for Quality Improvement, Wiley, 1989. 

 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Journal of Quality Technology 
• Quality and Reliability Engineering International 
• Quality Engineering 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM602 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φαινόμενα Μεταφοράς  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Μηχανική Ρευστών Ι, Μετάδοση Θερμότητας 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Δεν έχει ζητηθεί μέχρι τώρα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=22&cat=1&tp=%CE%A51 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι αναμενόμενο ότι ο φοιτητής : 
• Είναι σε θέση να προβλέψει τις ιδιότητες των συντελεστών μεταφοράς 
• Είναι σε θέση να εφαρμόσει την εξίσωση συνεχείας και ισοζύγια μεγέθους σε σχετικά απλά συστήματα 

(ροή σε μία ή δύο διαστάσεις, μεταβατική ροή) 
• Είναι σε θέση να υπολογίσει τις κατανομές ταχύτητας, θερμοκρασίας, συγκέντρωσης συστατικού σε 

σχετικά απλά συστήματα 
• Κατανοεί και να εφαρμόζει τη θεωρία του οριακού στρώματος σε όλα τα φαινόμενα μεταφοράς. 
• Κατανοεί τις κύριες αρχές και ιδιαιτερότητες της μεταφοράς μάζας και τις εφαρμογές της. 
• Κατανοεί τις αναλογίες μεταξύ των φαινομένων μεταφοράς 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=22&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A51
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 



174 

 

 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσίαση τμημάτων ύλης και βίντεο με υπολογιστή και 
προβολέα όπου κρίνεται αναγκαίο (κυρίως οι δύο εισαγωγικές 
διαλέξεις) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 56  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 4  
Μελέτη για το μάθημα 60  
Εκπόνηση 5 υποχρεωτικών 
εργασιών 

35  

   
   

Σύνολο  Μαθήματος 155  

Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αυτόνομη εργασία 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Παραλληλισμός νόμων Newton, Fourier και Fick. 
• Ο μοριακός μηχανισμός μεταφοράς: ροή μεγέθους λόγω διαφοράς συγκέντρωσης του μεγέθους 

(ωθούσας δύναμης). 
• Συνοπτική μικροσκοπική ερμηνεία της μοριακής μεταφοράς ορμής, θερμότητας και μάζας με βάση την 

κινητική θεωρία των αερίων και τη στατιστική μηχανική. 
• Επιλογή όγκου ελέγχου και διατύπωση διαφορικών ισοζυγίων ολικής μάζας, θερμότητας, συστατικού 

και ορμής. 
• Μεταφορά με μοριακό μηχανισμό και μεταφορά με συναγωγή. Επέκταση στις τρεις διαστάσεις. 
• Συνοριακές συνθήκες. 
• Εφαρμογές σε μονοδιάστατα προβλήματα: Μόνιμη αγωγή σε ηλεκτρικό καλώδιο, υπερθέρμανση 

εδράνου ολίσθησης, ροή ρευστού σε αγωγό, ροή υγρού υμένα σε κεκλιμένο επίπεδο, μέτρηση 
διαχυτότητας με κελί διαφράγματος. 

• Μεταφορά με συναγωγή. Θερμικό οριακό στρώμα. Μεταφορά θερμότητας/μάζας σε αγωγό. 
Θερμοκρασία ανάμιξης. 

• Οι ιδιαιτερότητες της μεταφοράς μάζας, ορισμοί. 
• Ισογραμμομοριακή αντιδιάχυση και διάχυση διαμέσου στάσιμου συστατικού. Διάχυση με ετερογενή 

και ομογενή χημική αντίδραση. Διάχυση σε υγρά και σε πορώδη στερεά. Διάχυση διαλυτότητας σε 
μεμβράνες. 

• Διάλυση αερίου σε υγρό υμένα. Θεωρίες μεταφοράς μάζας. Ο συντελεστής μεταφοράς μάζας. 
• Μεταφορά θερμότητας/μάζας σε τυρβώδεις ροές. 
• Αναλογίες Reynolds και Chilton‐Colburn. 
• Μεταφορά μάζας μεταξύ φάσεων. 
• Συνδυασμένη μεταφορά θερμότητας/μάζας. 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης  του  φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 
(α) τελική εξέταση (90%), που περιλαμβάνει δοκιμασία πολλαπλής 
επιλογής, ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και επίλυση 
προβλημάτων 
(β) Εργασίες (10%) 

 
Οι εργασίες επιστρέφονται στους φοιτητές μετά την αξιολόγησή 
τους και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δουν τα γραπτά τους 
μετά τις εξετάσεις σε καθορισμένη ημέρα και ώρα. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• R.S. Brodkey & H.C. Hershey, «Φαινόμενα Μεταφοράς». Εκδ. Τζιόλας, 2017. 
• Ασημακόπουλος  Δ.,  Λυγερού  Β.,  Αραμπατζής  Γ.,  «Μεταφορά  Μάζας  και  Θερμότητας».  Εκδ. 

Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2012. 
• Ι. Μαρκόπουλου, "Μεταφορά Μάζας" (University Studio Press) 
• E.L. Cussler, Diffusion-Mass Transfer in Fluid Systems, 2nd Ed., Cambridge University Press, NY (1997). 
• R.B. Bird, W.E. Stewart, and E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, John Wiley & Sons, New York 

(2001). 
• Truskey, G.A., Yuan, F., and Katz, D.F., "Transport Phenomena in Biological Systems". 2nd ed., Pearson 

Prentice Hall (2010). 
• C.J. Geankoplis, Transport Processes and Unit Operations, 3rd Ed., Prentice‐Hall, Inc., Englewood 

Cliffs, NJ (1993). 
• J.R. Welty, C.E. Wicks, R.E. Wilson and G. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat and Mass 

Transfer, 4th edition. 
• S. Middleman, An introduction to mass and heat transfer: principles of analysis and design, Wiley, 

1998. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ603 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μηχανική Ρευστών ΙΙ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 

οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 
μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=43&cat=1&tp=%CE%A51 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
να κατανοεί την εξίσωση Euler και τις έννοιες της αστρόβιλης ροής και του δυναμικού της ταχύτητας. 
να μπορεί να κάνει υπέρθεση βασικών επίπέδων δυναμικών ροών για την επίλυση προβλημάτων
ιδανικών ροών 
κατανοεί την εξίσωση Navier Stokes 
χρησιμοποιήσει την εξίσωση Navier Stokes για την επίλυση βασικών στρωτών πραγματικών ροών 
γνωρίζει τους βασικούς αδιάστατους αριθμούς στη μηχανική των ρευστών 
προσδιορίζει τους αδιάστατους αριθμούς που καθορίζουν μία συγκεκριμένη ροή με τη χρήση του
θεωρήματος Π του Buckingham και εμπειρικά. 
χρησιμοποιεί τους αδιάστατους αριθούς που καθορίζουν μία ροή για τη δημιουργία μοντέλων 
κατανοεί τη διαφορά ανάμεσα σε στρωτή και τυρβώδη ροή 
να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του στρωτού και του τυρβώδους οριακού στρώματος 
υπολογίσει το μήκος της περιοχής εισόδου σε σωλήνες 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=43&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A51
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• υπολογίσει την πτώση πίεσης με αγωγούς που περιλαμβάνουν βαλβίδες, γωνίες, επιστροφές, 
διακλαδώτες, ενώσεις, διεύρυνση και σμίκρυνση διατομής. 

• γνωρίζει τις αρχές λειτουργείας ροόμετρων τύπου Venturi, ακροφυσίου και πλωτήρα 
• κατανοεί τις έννοιες της την άντωσης και οπισθέλκουσας 
• να διακρίνει τις έννοιες της οπισθέλκουσας μορφής και της οπισθέλκουσας τριβής 
• υπολογίσει την άντωση και οπισθέλκουσα σε σώμα μέσα σε ροή ρευστού 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 

Powerpoint presentations, WEB links, εκπαιδευτικά video 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται    αναλυτικά    ο    τρόπος    και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
 

Διαφορική Ανάλυση της Ροής των Ρευστών 
Κινηματική στοιχείου ρευστού, Διατήρηση της μάζας, Η εξίσωση ορμής, Ιδανική (ατριβής) ροή, Βασικές 
επίπεδες δυναμικές ροές, Υπέρθεση βασικών επίπεδων δυναμικών ροών, Πραγματικές (μη ιδανικές) ροές, 
Απλές λύσεις για στρωτές μη ιδανικές και ασυμπίεστες ροές 

 
Διαστατική ανάλυση 
Θεώρημα Π του Buckingham, Προσδιορισμός των Π όρων (εκλογή των μεταβλητών, εκλογή των διαστάσεων 
αναφοράς, Μοναδικότητα των Π όρων), Διατύπωση των Π όρων με παρατήρηση, Συνήθεις αδιάστατοι 
αριθμοί στη μηχανική των ρευστών, Συσχέτιση με πειραματικά δεδομένα, Μοντελοποίηση και ομοιότητα 
(Θεωρία των μοντέλων, Κλίμακες μοντέλων, Πρακτικές πτυχές της χρήσης των μοντέλων), Συνήθεις μελέτες 
με μοντέλα (ροή σε κλειστούς αγωγούς, Ροή γύρω από στερεά σώματα, Ροή με μία ελεύθερη επιφάνεια), 
Ομοιότητα με βάση τις θεμελιώδεις διαφορικές εξισώσεις 

 
Πραγματικές Ροές σε Αγωγούς 
Γενικά χαρακτηριστικά της ροής σε σωληνώσεις, Πλήρως ανεπτυγμένη στρωτή ροή, Πλήρως ανεπτυγμένη 
τυρβώδης ροή, Διαστατική ανάλυση της ροής σε σωλήνες, Παραδείγματα ροών σε σωλήνες, Μέτρηση 
παροχής σε σωλήνες 

 
Ροή Γύρω από Στερεά Σώματα 
Γενικά χαρακτηριστικά των εξωτερικών ροών, Χαρακτηριστικά του οριακού στρώματος, Οπισθέλκουσα, 
Δυναμική άνωση 
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 Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

  Διαλέξεις 55  
Αυτοτελής Μελέτη 95  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Γραπτή τελική εξέταση (100%) 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 
Μέθοδος αξιολόγησης: Συμπερασματική 
Δοκιμασία: Επίλυση Προβλημάτων 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Munson, B.R., Okiishi,T.H., Huebsch W.W., Rothmayer, A.P., "Μηχανική Ρευστών", 8η Έκδοση, 2016 
• Streeter, V.L., Wylie, E.B., Bedford, K.W., "Μηχανική Ρευστών", 2009 
• Παπανικας, Δ., " Εφαρμοσμενη Ρευστομηχανικη", 4η Έκδοση, 2010 
• Τσαγγάρης, Σ., "Μηχανική των Ρευστών Θεωρία και Ασκήσεις", 2η Έκδοση, 2016 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 

ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM618 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Θερμοδυναμική Ι (ΜΜ204), Θερμοδυναμική ΙΙ (ΜΜ304), Μηχανική των Ρευστών 

(ΜΜ403), Αριθμητικές Μέθοδοι (ΜΜ501), Μετάδοση Θερμότητας (ΜΜ503) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=44&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A1 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα 
αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα στοχεύει να επεκτείνει τη γνώση του φοιτητή στη μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία και σε
εφαρμογές πολυμορφικής μετάδοσης θερμότητας με έμφαση την ηλιακή θερμική ενέργεια. Μετά το πέρας του
μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη θερμική ακτινοβολία, με τη μετάδοση θερμότητας με
ακτινοβολία, με συνδυαστικές καταστάσεις διαφορετικών μορφών μετάδοσης θερμότητας (αγωγή, συναγωγή,
ακτινοβολία) και με μηχανολογικές εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας που περιλαμβάνουν ηλιακή τεχνική, ηλιακούς
συλλέκτες, θερμοκήπια, και ψύξη τροφίμων. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

Να ορίζει μοντέλα περιγραφής προβλημάτων στον χώρο του μηχανικού 
Να εφαρμόζει μεθόδους μοντελοποίησης προβλημάτων στον χώρο του μηχανικού 
Να χρησιμοποιεί και να αναπτύσσει προγράμματα ηλιακής τεχνικής 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=44&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A1
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• Να ερμηνεύει μέσω των αποτελεσμάτων τα εμπλεκόμενα φυσικά φαινόμενα 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος 
και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Λήψη αποφάσεων Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Αυτόνομη εργασία ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Ομαδική εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 
Χρήση διαφανειών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 56  
Ασκήσεις 38  
Αυτοτελής Μελέτη 56  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

1. Θερμική ακτινοβολία:Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Ακτινοβολία μέλανος σώματος, Φασματική κατανομή Planck και 
νόμος Stefan-Boltzmann, Ισχύς και ένταση ακτινοβολίας, Ιδιότητες επιφανειών, Ικανότητες εκπομπής, 
απορρόφησης, αντανάκλασης και διαπερατότητας, Φάσμα ηλιακής ακτινοβολίας. 
2. Μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία: Συντελεστής όψεως, Εναλλαγή ακτινοβολίας σε μέλανες, γκρίζες, 
διαχυτικές και επιλεκτικές, Ασπίδες ακτινοβολίας. 
3. Πολυμορφική μετάδοση θερμότητας: Μεταφορά θερμότητας με θερμική αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία. 
Επίλυση προβλημάτων που συνδυάζουν τις δύο ή και τις τρεις μορφές μεταφοράς θερμότητας. 
4. Ηλιακά Θερμικά Συστήματα: Ηλιακές‐θερμικές διατάξεις Θερμικά ισοζύγια Προσομοίωση λειτουργίας και ελέγχου 
ηλιακού‐θερμικού συστήματος, Λεπτομερής σχεδιασμός συλλεκτών, Αποθήκευση θερμικής ενέργειας, Μέθοδος 
καμπυλών f, Θερμοκήπια. 
5. Ψύξη τροφίμων: Μηχανισμοί αλλοίωσης τροφίμων. Ιδιότητες τροφίμων κατά την ψύξη. Τεχνικές ψύξης και 
κατάψυξης. Θάλαμοι ψύξης. Κατηγορίες και υπολογισμός ψυκτικών φορτίων. 
6. Συμπύκνωση και βρασμός: Εισαγωγή στα φαινόμενα συμπύκνωσης και βρασμού, Μελέτη συμπύκνωσης σε υμένα 
(στρωτή και τυρβώδης) σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, Μελέτη καμπύλης βρασμού και στάσιμου βρασμού 
πυρηνογένεσης και υμένα. 
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μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση  /  Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) 
ΙΙ. Ασκήσεις (50%) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Μετάδοση Θερμότητας – Μια πρακτική προσέγγιση, Y.A. Cengel, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2005. 
• Fundamentals of Heat and Mass transfer, F. Incropera, D.P. Dewitt, T.L. Bergman, A.S. Lavine, John Wiley & Sons, 

2006. 
• Thermal Radiation Heat Transfer, R. Siegel, J.R. Howell, McGraw Hill, 1981. 
• Convective Heat Transfer, L.C. Burmeister, John Wiley @ Sons, 1983. 
• Solar Engineering of Thermal Processes, J.A. Duffie, W.A. Beckman, John Wiley & Sons, 1991. 
• Solar-Thermal Energy, J.R. Howell, R.B. Bannerot, G.C. Vliet, McGraw Hill, 1982 
• Ηλιοθερμικές Εγκαταστάσεις, Σ.Δ. Πέρδιος, Σελκα - 4Μ ΕΠΕ, ISBN: 978‐960‐8257‐58‐0. 
• Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ - Ηλιακή Μηχανική, Σ. Καπλάνης, Ίων, 2004, ISBN: 978‐960‐411‐430‐1. 
• Ψυκτικές Διαταξεις, Μ.Γ. Βραχόπουλος, Ίων, 2000, ISBN: 978‐960‐411‐094‐0. 
• Θερμοκήπια, Γ.Ν. Μαυρογιανόπολου, Εκδ. Σταμούλης, 2001. 

 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM620 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται 

σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 
ειδίκευσης γενικών 
γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 
 

Εξειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Αριθμητικές Μέθοδοι, Μηχανική των Υλικών Ι, Μηχανική των Υλικών ΙΙ. 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 
http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=25&cat=1&tp=%CE%A5%CE%9A2 
https://eclass.uth.gr/courses/MIE_U_137/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που 
θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου και αφορά στην επίλυση προβλημάτων Μηχανικής με
την αριθμητική μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. O στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην μέθοδο
των πεπερασμένων στοιχείων και την εφαρμογή τους σε παραμορφώσιμα υλικά και κατασκευές, αλλά και σε
συναφή προβλήματα πεδίου συνοριακών τιμών (π.χ. διάδοση θερμότητας, ροή ιδεατού ρευστού κτλ.). Έμφαση 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=25&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5%CE%9A2
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δίδεται στις εφαρμογές και στις τεχνικές προγραμματισμού. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 

• Γνωρίζουν τα βασικά βήματα της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση συνοριακών 
προβλημάτων. 

• Εφαρμόζουν  τη  μεθοδολογία  των  πεπερασμένων  στοιχείων  στην  επίλυση  βασικών  προβλημάτων 
συνοριακών τιμών σε 1 και σε 2 διαστάσεις, μέσω προγραμματισμού της μεθόδου. 

• Επικυρώνουν τη λύση που βρήκαν σε σχέση με την αναλυτική λύση του προβλήματος συνοριακών τιμών 
από το μάθημα των Διαφορικών Εξισώσεων. 

Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτούνται οι βασικές γνώσεις Γραμμικής Άλγεβρας, Μαθηματικής 
Ανάλυσης, Αριθμητικής Ανάλυσης, Στατικής και Αντοχής Υλικών. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Λήψη αποφάσεων Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Αυτόνομη εργασία ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Ομαδική εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον …… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Άλλες… 

……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

 
Διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 Χρήση Τ.Π.Ε. για τον προγραματισμό της μεθόδου των 
πεπερασμένων στοιχείων και στην επικοινωνία με τους φοιτητές (e‐ 
mail) 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία,   Εκπαιδευτικές   επισκέψεις,   Εκπόνηση 

  

• Διακριτά συστήματα 
• Συνεχή συστήματα 
• Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους 
• Πεπερασμένα στοιχεία σε μονοδιάστατα προβλήματα 
• Διδιάστατα προβλήματα συνοριακών τιμών 
• Πεπερασμένα στοιχεία σε διδιάστατα προβλήματα 
• Πεπερασμένα στοιχεία με συναρτήσεις ανωτέρου βαθμού – ισοπαραμετρικά στοιχεία 
• Προγραμματισμός της μεθόδου 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 30 
Αυτοτελής Μελέτη 50 
Σύνολο Μαθήματος 150 
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μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο  συνολικός  φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

 (25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (20%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές στην 
αρχή του εξαμήνου, ενώ βρίσκονται ανηρτημένα και στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Σημειώσεις Μαθήματος 

1. Σ. Α. Καραμάνος (2002), Η Μέθοδος Των Πεπερασμένων Στοιχειών, Σημειώσεις Μαθήματος, Εκδόσεις 
Π.Θ., Βόλος. 

Ελληνική Βιβλιογραφία 
2. Χριστόφορος Γ. Προβατίδης (2017), Πεπερασμένα στοιχεία στην ανάλυση κατασκευών, Εκδόσεις Τζιόλα, 

Αθήνα, 2017 
3. Μ. Παπαδρακάκης (2001), Ανάλυση Φορέων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχειών, Εκδόσεις 

Παπασωτηρίου, Αθήνα. 
4. Γ. Τσαμασφύρος και Ε. Θεοτόκογλου (2005), «Η Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων», Εκδόσεις 

Συμμετρία, Αθήνα. 
Βασική Ξενόγλωση Βιβιογραφία 

5. K. J. Bathe, “Finite Element Procedures”, Prentice‐Hall Inc., New Jersey, 1996. 
6. T. R. J. Hughes, “The Finite Element Method – Linear Static & Dynamic Finite Element Analysis”, Dover ed., 

2000 (υπάρχει στην βιβλιοθήκη του ΠΘ). 
7. O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, “The finite element method”, 4th ed., London; New York: McGraw ‐ Hill, 1994, 

2 volumes (υπάρχει στην βιβλιοθήκη του ΠΘ). 
8. R. D. Cook, D. S. Malkus, M. E. Plesha, “Concepts and applications of finite element analysis”, 3rd ed., New 

York; Chichester: Wiley , 1989 (υπάρχει στην βιβλιοθήκη του ΠΘ). 
9. J. N. Reddy, “An Introduction to the Finite Element Method”, Second Edition, New York: McGraw ‐ Hill, 1993 

(υπάρχει στην βιβλιοθήκη του ΠΘ). 
 

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Finite Elements in Analysis and Design 
• Computer Methods in Applied Mechanics & Engineering 
• Computational Mechanics 

• International Journal for Numerical Methods in Engineering 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ621  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Τεχνολογία Υλικών, Φυσική Μεταλλουργία, Μηχανική των Υλικών 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=27&cat=1&tp=%CE%A5%CE%9A2 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα προκύψουν από το μάθημα «Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών» για 
τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου είναι να αποκτήσουν συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικούς κλάδους της 
επιστήμης του μηχανικού, όπως για παράδειγμα την αντοχή υλικών, την τεχνολογία υλικών και τη φυσική 
μεταλλουργία: Έμφαση δίνεται 

• στην κατανόηση της απόκρισης μεταλλικών υλικών κάτω από την επίδραση μηχανικών φορτίων. 
• στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους κατά την καταπόνησή τους σε διάφορες εντατικές καταστάσεις 
• την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την χρήση υλικών στον σχεδιασμό στοιχείων κατασκευών, με στόχο 

την σωστή λειτουργία τους και την αποφυγή αστοχιών. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=27&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5%CE%9A2
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Ενίοτε χρήση Η/Υ και προτζέκτορα για προβολή ηλεκτρονικού υλικού 
μέσω διαφανειών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 56  
Ασκήσεις 20  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 4  
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

40  

Διαδραστική Διδασκαλία 15  
Φροντιστήριο 15  

   
Σύνολο Μαθήματος 150  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια        Παρουσίαση,        Εργαστηριακή 

Η Γλώσσα αξιολόγησης του μαθήματος είναι η Ελληνική. Η μέθοδος 
αξιολόγησης που χρησιμοποιείται είναι διαμορφωτική – 
συμπερασματική και επίλυση προβλημάτων. Η τελική αξιολόγηση 
προκύπτει ως εξής: 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%): 
ΙΙ. Πρόοδος (20%) 
ΙΙΙ. Ασκήσεις (10%) 

Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 
Το μάθημα Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια ικανότητα για
αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών για την συμπεριφορά υλικών σε διαφορετικές
συνθήκες και καταπονήσεις, ώστε να μπορεί να εκπαιδευτεί στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την χρήση‐)
υλικών για ειδικές εφαρμογές και περιβάλλοντα λειτουργίας, καθώς και την ανάλυση αστοχιών. 

• Ανασκόπηση θεμελιωδών εννοιών: εσωτερικές δυνάμεις, τάσεις, παραμορφώσεις 
• Μετασχηματισμοί τάσεων: κύριες τάσεις, κύρια επίπεδα και διευθύνσεις, μέγιστη διατμητική τάση 
• Στοιχεία   θεωρίας   ελαστικότητας:   γραμμική   και   μη   γραμμική   ελαστικότητα,   ανελαστικότητα, 

γενικευμένος νόμος του Hooke 
• Στοιχεία θεωρίας πλαστικότητας: καμπύλη διαρροής, ισοδύναμη τάση – παραμόρφωση, κριτήρια 

πλαστικής διαρροής (Von Mises, Tresca) 
• Μικροπλαστικότητα κρυστάλλων: γραμμοαταξίες, ολίσθηση κρυσταλλικών επιπέδων, νόμος Schmid 
• Μηχανισμοί ισχυροποίησης: εργοσκλήρυνση, κραμάτωση, γήρανση – καθίζηση, ισχυροποίηση από 

σύνορα κόκκων 
• Αρχές μηχανικής θραύσεων 
• Συμπεριφορά σε δυναμικές καταπονήσεις (κόπωση) 
• Συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες (ερπυσμός) 
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1. Γ. Χαϊδεμενόπουλος, Α. Κατσαμάς, ‘‘Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών’’, σημειώσεις μαθήματος (2004). 
(διατίθενται σε αρχεία μορφής .pdf στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στη 
διεύθυνση     http://www.mie.uth.gr/n_ekp_yliko.asp?id=27) 

2. Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, ‘‘Φυσική Μεταλλουργία’’, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (2000) 
3. Θ. Κερμανίδης, ‘‘Αντοχή Υλικών’’, τόμος Ι, Singular Publications (1994). 
4. Σπ. Γ. Παντελάκης, Κ. Ι. Τσερπές, «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών», Εκδόσεις Τζιόλα (2016). 
5. Ν. Αράβας, «Μηχανική των Υλικών», Τόμος Πρώτος, ,Εκδόσεις Τζιόλα (2014) 

1. Dowling, N.E., Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for 
2. Deformation, Fracture, and Fatigue. 2007: Pearson Prentice Hall. 
3. 2.F. A. McClintock, A. S. Argon, Mechanical Behavior of Materials, Addison-Wesley 
4. Publishing Company Inc. (1996). 
5. 3. W. F. Hosford, Mechanical Behavior of Materials, Cambridge University Press, (2005) 

1. Materials Science and Engineering Α 
2. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 
3. International Journal of Fatigue 
4. Engineering fracture Mechanics 

 

 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς,
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

Ελληνική: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγγλική: 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

http://www.mie.uth.gr/n_ekp_yliko.asp?id=27)
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜM622 Ε ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Πλαστικότητα  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 
 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
Μηχανική των Υλικών Ι & ΙΙ, Τεχνολογία Υλικών, Φυσική Μεταλλουργία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Δεν έχει ζητηθεί μέχρι τώρα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=28&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A2 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι αναμενόμενο ότι ο φοιτητής είναι σε θέση 
• να κατανοεί βασικές έννοιες της μηχανικής συμπεριφοράς των μεταλλικών υλικών στην πλαστική περιοχή 
• να   εκπονεί   βασικούς   υπολογισμούς   που   αφορούν   την   πλαστική   συμπεριφορά   μηχανολογικών 

κατασκευών. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=28&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A2
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

  
Παρουσίαση τμημάτων ύλης και βίντεο με υπολογιστή και προβολέα 
όπου κρίνεται αναγκαίο. 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 60  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 36  
Μελέτη για το μάθημα 60  

   
   
   
   
   
   

Σύνολο Μαθήματος 156  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια        Παρουσίαση,        Εργαστηριακή 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική εξέταση. 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 
Αυτόνομη εργασία 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Εισαγωγή: Μικρομηχανισμοί των πλαστικών παραμορφώσεων σε μέταλλα, πολυμερή και γεωυλικά. 
Το κριτήριο διαρροής: Η γενική μορφή του κριτηρίου διαρροής σε ισότροπα υλικά. Κριτήρια ανεξάρτητα από 
την υδροστατική τάση. Γεωμετρική παράσταση του κριτηρίου διαρροής στον «χώρο των κυρίων τάσεων», το 
«Π‐επίπεδο». Τα κριτήρια διαρροής κατά Tresca και von Mises. Ο νόμος της πλαστικής ροής: Αναλυτική 
περιγραφή της εργοσκληρύνσεως. Τα αξιώματα των Drucker και Il’iushin και ο μέγιστος ρυθμός του πλαστικού 
έργου. Η κυρτότητα της επιφάνειας διαρροής στον χώρο των τάσεων. Η καθετότητα του ρυθμού τανυστή των 
πλαστικών παραμορφώσεων στην επιφάνεια διαρροής. Οι εξισώσεις Prandtl-Reuss. 
Επίλυση ελαστοπλαστικών προβλημάτων: Καθαρή κάμψη δοκών, στρέψη ατράκτων, αποφόρτιση και 
υπολογισμός των παραμενουσών τάσεων. Κυλινδρικά δοχεία με εσωτερική πίεση. Συνδυασμός εφελκυσμού 
στρέψεως λεπτότοιχων σωλήνων, η εξάρτηση από την «τροχιά φορτίσεως». 
Οριακή ανάλυση: Ορισμός των στατικώς επιτρεπτών πεδίων τάσεων, κινηματικώς επιτρεπτών πεδίων 
ταχυτήτων και πεδίων καταρρεύσεως. Επιτρεπτές ασυνέχειες τάσεων και ταχυτήτων. Τα θεωρήματα της 
οριακής αναλύσεως. Παραδείγματα υπολογισμού άνω και κάτω φραγμάτων του φορτίου καταρρεύσεως. 
Εφαρμογές σε προβλήματα επίπεδης παραμορφώσεως, το «τραπεζοειδές» στατικώς επιτρεπτό πεδίο τάσεων. 
Τα πεδία των γραμμών ολισθήσεως: Η γενική μέθοδος επιλύσεως συστήματος οιονεί‐γραμμικών διαφορικών 
εξισώσεων δύο μεταβλητών με μερικές παραγώγους πρώτης τάξεως. Επίπεδη παραμόρφωση ενός απολύτως‐ 
στερεού  τέλεια‐πλαστικού  σώματος.     Η  «υπερβολικότητα»  των  εξισώσεων  και  ο  υπολογισμός  των 
«χαρακτηριστικών καμπυλών» (γραμμές ολισθήσεως). Ασυνέχειες τάσεων και ταχυτήτων. Οι ιδιότητες των 
πεδίων γραμμών ολισθήσεως. Παραδείγματα απλών πεδίων γραμμών ολισθήσεως. Μέθοδοι αριθμητικού 
υπολογισμού πεδίων γραμμών ολισθήσεως. 
Ανάλυση κατεργασιών διαμορφώσεως: Εξέλαση (extrusion), ολκή (drawing) και διέλαση (rolling). 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς,
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

• Ν Ν. Αράβας, «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», Σημειώσεις , Εκδόσεις Π.Θ. 
• J. Lubliner, «Plasticity Theory», Macmillan Publishing Company, 1990. 
• R. Hill, «The Mathematical Theory of Plasticity», Oxford University Press, 1998. 
• L. M. Kachanov, «Foundations of the Theory of Plasticity», Dover Publications, 2004. 
• W. Johnson and P. B. Mellor, «Engineering Plasticity», Ellis Horwood, 1983. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM731 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Ακέραιος Προγραμματισμός και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=125&cat=1&tp=ΥΚ3 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με όλες τις αναγκαίες γνώσεις
που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του Ακέραιος Προγραμματισμός και Συνδυαστική
Βελτιστοποίηση, τον τρόπο μοντελοποίησης ρεαλιστικών προβλημάτων από τον χώρο της μηχανικής, καθώς
και την ανάλυση και δομή αλγορίθμων για την επίλυσης αυτών. Αρχικά γίνεται μια γενική επισκόπηση όλων
των προβλημάτων που εντάσσονται σε εκείνο το κομμάτι της επιχειρησιακή ερευνάς που αναφέρεται ως
μαθηματικός προγραμματισμό. Αναλύονται οι διάφορες περιπτώσεις μαθηματικού προγραμματισμού ενώ
παράλληλα παρουσιάζονται οι διαφορές τους. Ακολούθως, η ύλη επικεντρώνεται στην παρουσίαση βασικών
κανόνων και αρχών για την μοντελοποίηση προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού για την
βελτιστοποίηση αποφάσεων. 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται βασικά προβλήματα μεικτού ακέραιου προγραμματισμού που εμφανίζονται
σε αρκετά προβλήματα. Αφού έχουν παρουσιαστεί οι βασικές αρχές μοντελοποιησης μεικτού ακέραιου
προγραμματισμού, παρουσιάζεται ένα απλό πρόγραμμα επίλυσης προβλημάτων μαθηματικού
προγραμματισμού (LINGO). Στο μάθημα ακολουθούν μια σειρά από μοντελποιήσεις πραγματικών
προβλημάτων από τον χώρο της μηχανικής. Το επόμενο κομμάτι του μαθήματος επικεντρώνεται σε όλες τις
βασικές μεθόδους επίλυσής μεικτών ακέραιων προβλημάτων οι οποίες ακολουθούνται από μια πληθώρα 

http://mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=125&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5%CE%9A3
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παραδειγμάτων. Το μάθημα ολοκληρώνεται με περεταίρω παρουσίαση μοντελοποιησεων πραγματικών 
προβλημάτων. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• ξεχωρίζει τις διαφορετικές περιπτώσεις μοντελοποίησης προβλημάτων απόφασης.
• μοντελοποιεί βασικά προβλήματα από την βιβλιογραφία.
• χρησιμοποιεί το πρόγραμμα LINGO.
• χαλαρώνει μαθηματικά προβλήματα και να βρίσκει εφικτά άνω και κάτω όρια σε ότι αφορά την

βέλτιστή λύση τους.
• εφαρμόζει  ευρετικούς  και  αναλυτικές  μεθόδους  επίλυσης  μεικτών  ακέραιων  μαθηματικών

προβλημάτων.
• μοντελποίηση πραγματικά προβλήματα αποφάσεων από τον χώρο της μηχανικής.
• γνωρίζει   της   βασικές   αρχές   και   κανόνες   μοντελποίησης   μεικτών   ακέραιων   μαθηματικών

προβλημάτων.
• απλοποιεί αρχικές μοντελοποιήσεις σε μοντελοποιήσει με λιγότερο αριθμό μεταβλητών απόφασης

και περιορισμών.
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική εργασία
• Λήψη αποφάσεων 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας, emails, 
dropbox 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο  τρόπος και  μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις,    Σεμινάρια,    Εργαστηριακή    Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 35 

Μορφοποίηση και εφαρμογές προβλημάτων ακέραιου και μεικτού ακέραιου προγραμματισμού. Ευφυείς 
χρήσεις δυαδικών μεταβλητών στη μορφοποίηση μοντέλων. Μέθοδος διακλάδωσης και φραγμού 
(branch and bound). Μέθοδος επίπεδων τομών (cutting planes). Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων 
συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Εφαρμογές σε δίκτυα και γραφήματα. 
Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση τεχνικών τοπικής βελτιστοποίησης, δυναμικού προγραμματισμού, 
μυωπικών αλγορίθμων, προσεγγιστικών και ευρετικών μεθόδων. 
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βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι  ώρες μελέτης του φοιτητή  για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 Αυτοτελής Μελέτη 45  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (30%) 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Η ελληνική βιβλιογραφία στο αντικείμενο είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Τα παρακάτω βιβλία περιέχουν 
κάποια σχετικά κεφάλαια: 

• Βασιλείου Π.Χ., (2001). Εφαρμοσμένος Μαθηματικός Προγραμματισμός. Εκδόσεις Ζήτη. 
• Μηλιώτης Π., (1998). Συνδυαστική Βελτιστοποίηση. Εκδόσεις Σταμούλη. 
• Πραστάκος Γ., (2000). Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Εκδόσεις Σταμούλη. 
• Σίσκος Γ., (2000). Γραμμικός Προγραμματισμός. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

‐Ενδεικτική ξενόγλωσση βιβλιογραφία: 
• Nemhauser G.L. and Wolsey L.A., (1988). Integer and Combinatorial Optimization. John Wiley & Sons. 
• Cook W.J., Schrijver A., Cunningham W.H. and Pulleyblank W.R., (1997). Combinatorial Optimization. 

John Wiley & Sons. 
• Schrijver A., (1998). Theory of Linear and Integer Programming. John Wiley & Sons. 
• Papadimitriou C.H. and Steiglitz K., (1998). Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. 

Dover Publications. 
• Wolsey L.A., (1998). Integer Programming. John Wiley & Sons. 

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Operational Research 
• OR spectrum 
• Global Optimization 
• Mathematical Programming 
• Annals of OR 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM700 ΕΞΑΜΗ ΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οργάνωση και Διοίκηση Εργοσ τασίων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=53&cat=1&tp=Υ3 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με όλες τις αναγκαίες γνώσεις
που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της στρατηγική παραγωγικής διαδικασίας, της
έννοιας της αξίας του χρήματος, της στρατηγική οικονομοτεχνικών αποφάσεων, της στρατηγικής επιλογής
σημείου παραγωγής και της στρατηγική χωροταξικής διάταξης. Αρχικά παρουσιάζονται βασικές γνώσεις που
αφορούν τις αναμενόμενες χρηματικές αξίες, την διαχείριση της παραγωγικής ικανότητας, την πρόγνωση της
ζήτησης για παραγωγική ικανότητα και την ανάλυση νεκρού σημείου. Ακολούθως, η ύλη επικεντρώνεται στη
μελέτη της διαχρονικής αξίας του χρήματος. Αναλύονται εκτενώς οι βασικές χρηματοοικονομικές αρχές και
οι μέθοδοι υπολογισμού της αξίας του χρήματος σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στην συνέχεια
αναλύονται 3 βασικές μέθοδοι επιλογής σημείου παραγωγής: 1)Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την
επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής, 2)Μέθοδος ελαχιστοποίησης κόστους μεταφοράς
και 3)Μέθοδος προτύπου μεταφοράς. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση μιας ευρετικής και μιας
αναλυτικής μεθόδου επίλυσης του προβλήματος ανάθεσης εργασιών σε σταθμούς εργασίας. Με την επιτυχή
ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 
αναλύει και επιλύει προβλήματα απόφασης που αφορούν παραγωγικές διαδικασίες. 

http://mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=53&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A53
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• γνωρίζει έννοιες που αφορούν την παραγωγική ικανότητα μιας παραγωγικής διαδικασίας όπως 
σχεδιασμένη, αναμενόμενη και πραγματική παραγωγική ικανότητα καθώς και της έννοιας της 
χρησιμότητας. 

• γνωρίζει και αναλύει βασικές μεθόδους πρόγνωσης της ζήτησης και ανάλυσης νεκρούς σημείου για 
μια παραγωγική διαδικασία. 

• γνωρίζει και αναλύει την διαχρονική αξία του χρήματος ενώ παράλληλα να μπορεί να προσδιορίσει 
σε κοινή χρονική βάση την αξία χρηματικών ροών που συμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές 
στιγμές. 

• υπολογίζει το βέλτιστο σημείο τοποθέτησης μιας παραγωγικής διαδικασίας με την χρήση διαφόρων 
ευρετικών μεθόδων. 

• αναθέτει εργασίες μιας παραγωγικής διαδικασίας σε σταθμούς εργασίας με ευρετικό και αναλυτικό 
τρόπο λαμβάνοντας υπόψη διάφορους κανόνες, αρχές και περιορισμούς της παραγωγής. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας, emails, 
dropbox. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο  τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις 35  
Αυτοτελής Μελέτη 45  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

Σχεδιασμός προϊόντων – επιλογή και ανάπτυξη προϊόντων. Στρατηγική διαδικασιών & σχεδιασμός 
παραγωγικής ικανότητας – τύποι διαδικασιών, παραγωγική ικανότητα εξοπλισμού, ανάλυση νεκρού 
σημείου και αξιολόγηση επενδύσεων. Στρατηγική θέσης – επιλογή τοποθεσίας, μέθοδοι αξιολόγησης 
παραγόντων, ελαχιστοποίησης κόστους μεταφοράς και προτύπου μεταφοράς. Στρατηγική χωροταξικής 
διάταξης. Ανθρώπινοι πόροι & σχεδιασμός εργασιών – σχεδίαση επάνδρωσης, μέτρηση και 
δειγματοληψία εργασίας. Στρατηγική προμηθειών – κάθετη ολοκλήρωση, διαχείριση προμηθειών και 
αγορά just-in-time. Στρατηγική οργανωτικής δομής. 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι  ώρες μελέτης του φοιτητή  για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (30%) 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Λυμπερόπουλος Γ., (1998). Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. 
• Shim J.K. & Siegel J.E., (1999). Διοίκηση Εκμετάλλευσης. Γ. Κατσαντώνης (επιμ. μετάφρασης), Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος. 
• Δημητριάδης Σ.Γ. & Μιχιώτης Α.Ν., (2007). Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων. Εκδόσεις Κριτική. 
• Ιωάννου Γ., (2005). Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών. Εκδόσεις Σταμούλη. 
• Παππής Κ.Π., (1993). Διοίκηση Παραγωγής. Εκδόσεις Σταμούλη. 
• Ψωϊνός Δ.Π., (1993). Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Τόμος 1: Σκοπιμότητα Δημιουργίας και 

Σχεδίαση. Εκδόσεις Ζήτη. 
 

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Operational Research 
• International Journal of Production Economics 
• Industrial and Engineering Chemistry Research 
• International Journal of Advanced Manufacturing Technology 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 

ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Κατεργασίες διαμορφώσεων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΜ621 Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=48&cat=1&tp=%CE%A52 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα έχει σκοπό να εισαγάγει το φοιτητή στις κατεργασίες διαμορφώσεων που χρησιμοποιούνται στη 
βιομηχανία. Παρουσιάζονται και αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις επιστημονικές αρχές που διέπουν τις 
τεχνολογίες αυτές: μηχανικές, θερμικές, τριβολογικές επιδράσεις κατά τις κατεργασίες διαμόρφωσης 
(συμπαγές υλικό και επίπεδο έλασμα) καθώς και η μελέτη και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης με σκοπό τον 
βέλτιστο σχεδιασμό και υλοποίηση της προγραμματισμένης παραγωγής. Το μάθημα συμπληρώνεται από 
σειρά ασκήσεων και επισκέψεων σε κατασκευαστικές βιομηχανίες. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφορετικών κατεργασιών διαμόρφωσης 
• Υπολογίζουν βασικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού απαραίτητου για τις εφαρμογές αυτές. 
• Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά μηχανολογικών εξαρτημάτων και την αντιστοιχία τους 

με την κατεργασία από την οποία προήλθαν. 
• Να επιλέγουν τη βέλτιστη κατεργασία διαμόρφωσης για την εφαρμογή που τους ενδιαφέρει. 

Γενικές Ικανότητες 

http://mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=48&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A52
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1η Ενότητα 
Επισκόπηση των κατεργασιών διαμόρφωσης. Κριτήρια ταξινόμησης κατεργασιών διαμόρφωσης. 
2η Ενότητα 
Φαινομενολογική θεώρηση των μηχανικών ιδιοτήτων των μετάλλων. Τυποποιημένες μεταλλικές δοκιμές 
για προσδιορισμό χαρακτηριστικών ιδιοτήτων όλκιμων υλικών. Η καμπύλη σ-ε. Ομοιογενής και 
ανομοιογενής πλαστική παραμόρφωση. Πλαστικό έργο. Επίδραση θερμοκρασίας, εργοσκλήρυνσης και 
ταχύτητας παραμόρφωσης. 
3η Ενότητα 
Βασικές έννοιες Πλαστικότητας και εφαρμογές στις κατεργασίες διαμόρφωσης. Τανυστές τάσεων και 
παραμορφώσεων. Κριτήρια διαρροής (Tresca, Mises) και καταστατικές εξισώσεις (Levy-Mises, Prantl-Reuss) 
στην πλαστική περιοχή. Ισοδύναμη τάση και ισοδύναμη παραμόρφωση Ανισοτροπία – Δείκτες  
ανισοτροπίας – Κριτήρια διαρροής ανισότροπων υλικών (Hill). 
4η Ενότητα 
Μηχανική των κατεργασιών. Μέθοδοι προσδιορισμού φορτίου διαμόρφωσης (μέθοδος λόφου τριβής, 
μέθοδος άνω οριακών φορτίσεων, επίπεδη παραμόρφωση και πεδίο γραμμών ολισθήσεως, FEM κ.λπ). 
5η Ενότητα 
Κατεργασίες διαμόρφωσης του συμπαγούς υλικού (σφυρηλάτηση, έλαση, διέλαση, συρματοποίηση, 
ελκυσμός ράβδου). Για κάθε μία από τις κατεργασίες αυτές υπολογισμός βασικών παραμέτρων 
κατεργασίας, φορτίων και ισχύος, αναφορά αντίστοιχων εργαλείων και εργαλειο-μηχανών, τριβολογική 
μελέτη (φθορά εργαλείων/λίπανση), πλεονεκτήματα και περιορισμοί κατεργασίας, ανάπτυξη 
παραμενουσών τάσεων, ελαττώματα διαμορφωμένων τεμαχίων και συγκριτικά οικονομοτεχνικά στοιχεία. 
6η Ενότητα 
Κατεργασίες διαμόρφωσης του επιπέδου ελάσματος (κάμψη, βαθεία κοίλανση, διαμόρφωση με έκταση, 
διαξονικός εφελκυσμός, spinning). Διαμορφωσιμότητα –Μηχανικές δοκιμές εκτίμησης διαμορφωσιμότητας 
(Erichen & Nakazima tests, LDH test). Διαγράματα οριακής διαμόρφωσης (FLDs). Για κάθε μία από τις 
κατεργασίες αυτές υπολογισμός βασικών παραμέτρων κατεργασίας και των απαιτούμενων φορτίων, 
αναφορά αντίστοιχων εργαλείων και εργαλειομηχανών, τριβολογική μελέτη (φθορά εργαλείων/λίπανση), 
πλεονεκτήματα και περιορισμοί κατεργασίας, ανάπτυξη παραμενουσών τάσεων, ελαττώματα 
διαμορφωμένων τεμαχίων και συγκριτικά οικονομοτεχνικά στοιχεία. 
7η Ενότητα 
Πρέσες – Κοπτικά εργαλεία πρεσών 
8η Ενότητα 
Μη συμβατικές κατεργασίες διαμόρφωσης (μη συμβατική βαθεία κοίλανση, εκρηκτική διαμόρφωση, 
μαγνητική διαμόρφωση, peen-forming, διαμόρφωση με Laser). Διαμόρφωση υπερπλαστικών υλικών. 
9η Ενότητα 
Περιβαλλοντικές επιδράσεις των κατεργασιών διαμόρφωσης. Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 
Προσέγγιση κύκλου ζωής (LCA). «Καθαρές» κατεργασίες διαμόρφωσης. 
10η Ενότητα. 

Υπολογιστικό θέμα σε επιλεγμένη κατεργασία διαμόρφωσης. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Αναζήτηση μεθόδων κατεργασιών διαμόρφωσης στο διαδίκτυο 
Υπολογισμοί σε φύλλο εργασίας (spreadsheet) 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

    Δραστηριότητα  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου   
Διαλέξεις 56  
Ασκήσεις εφαρμογής 
Εκπόνηση μελέτης 

52  

Αυτοτελής Μελέτη 42  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

   
   
   

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ασκήσεις, Πρόοδος, και Γραπτή τελική εξέταση . Η πρόοδος και η 
τελική εξέταση γίνονται με κλειστά όλα τα βιβλία-βοηθήματα- 
σημειώσεις, και περιλαμβάνουν 
(α) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και 
(β) ασκήσεις με πρακτικούς υπολογισμούς. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
‐ Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• G.E. Dieter, Mechanical Metallurgy, MacGraw-Hill, 1988. 
ASM Handbook, Vol. 14A, 14B Metal Working Set, ASM 2006. 
W.F. Hosford and R.M. Caddell, Metal forming: mechanics and metallurgy, 2nd  ed., Prentice Hall, 
1993. 

• S. Kalpakjian, S. Schmid, Manufacturing Engineering & Technology, Prentice Hall, 2009. 
• W. A. Backofen, Deformation processing, Addison-Welsey Publishing Company, 1972. 
• A. Αντωνιάδης, Μηχανουργική Τεχνολογία, Τόμος Α: Κατεργασίες Διαμορφώσεων, Εκδ. Τζιόλα, 

2012. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ702 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσικές Διεργασίες  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών, Μεταφορά Θερμότητας, 
Φαινόμενα Μεταφοράς 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=49&cat=1&tp=%CE%A51 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας ανάλυσης και σχεδιασμού Φυσικών 
Διεργασιών, με βάση τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Εφαρμογή γίνεται σε διεργασίες κλασματικής 
απόσταξης, απορρόφησης και ύγρανσης‐αφύγρανσης. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• καταστρώνει και να συστηματοποιεί τα βασικά στάδια σχεδιασμού μίας φυσικής διεργασίας, 
• εφαρμόζει ολοκληρωτικά ισοζύγια μάζας και ενέργειας για τον υπολογισμό των άγνωστων παραμέτρων 

μιας διεργασίας σε μόνιμη λειτουργία, 
• αναλύει  δυνατότητες  αυτόματου  ελέγχου  μιας  διεργασίας,  επιλέγοντας  κατάλληλες  μεταβλητές 

χειρισμού και ελέγχου, 
• αναζητεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα για την διεργασία δεδομένα θερμοδυναμικής ισορροπίας, 
• σχεδιάζει και αναλύει διεργασίες απλής και κλασματικής απόσταξης, 
• σχεδιάζει και αναλύει διεργασίες απορρόφησης, 
• σχεδιάζει και αναλύει κάθε είδους διεργασίες που περιλαμβάνουν μεταβολή υγρασίας ρεύματος αέρα, 
• αξιολογεί τη λειτουργία πύργων ψύξης. 

Γενικές Ικανότητες 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=49&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A51
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
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Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Ανασκόπηση πληροφοριών κατασκευαστών συσκευών στο διαδίκτυο 
Αναζήτηση φυσικοχημικών ιδιοτήτων σε βάσεις δεδομένων 
Υπολογισμοί σε φύλλο εργασίας (spreadsheet) 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 56  
Ασκήσεις εφαρμογής 
Εκπόνηση μελέτης 

52  

Αυτοτελής Μελέτη 42  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

   
   
   

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Γραπτή τελική εξέταση (100%). Γίνεται με ανοικτά όλα τα βιβλία‐ 
βοηθήματα‐σημειώσεις, και περιλαμβάνει (α) ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, (β) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και (γ) ασκήσεις με 
πρακτικούς υπολογισμούς. 

Αντιπροσωπευτικές φυσικές διεργασίες και βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού. Ολοκληρωτικά ισοζύγια μάζας 
και ενέργειας. Παραδείγματα εφαρμογών σε ποικιλία διεργασιών. Δυναμική συμπεριφορά και αυτόματος 
έλεγχος διεργασιών. Ανασκόπηση θερμοδυναμικής μιγμάτων. Ισορροπία υγρού‐ατμών πτητικού μίγματος. 
Νόμοι Raoult και Henry. Απλές αποστάξεις. Κλασματική απόσταξη δυαδικού μίγματος. Υπολογισμός κατά 
McCabe-Thiele στήλης με δίσκους. Βαθμός απόδοσης δίσκου. Απορρόφηση αερίων. Σχεδιασμός στήλης 
πληρωτικού υλικού. Διεργασίες ύγρανσης. Χρήση του ψυχρομετρικού διαγράμματος. Θερμοκρασίες υγρού 
θερμομέτρου και αδιαβατικού κορεσμού. Σχεδιασμός υγραντήρα αέρα. Σχεδιασμός πύργου ψύξης. 
Μεταβολές υγρασίας σε γεωφυσική κλίμακα. Εισαγωγή στις διεργασίες προσρόφησης. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Suggested bibliography: 
• Lecture notes (e‐book) 
• Cussler "Diffusion: Mass Transfer in Fluid Systems" 
• Seader, Henley, Roper “Separation Process Principles” 
• McCabe, Smith, Harriott “Unit Operations In Chemical Engineering” 
• Himmelblau, Riggs "Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering” 

 
- Related academic journals: 
• Fluid-Phase Equilibria 
• International Journal of Heat and Mass Transfer 
• Industrial and Engineering Chemistry Research 
• International Journal of Refrigeration 

Desalination 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ703 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στροβιλομηχανές  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
Μηχανική Ρευστών, Θερμοδυναμική 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=50&cat=1&tp=%CE%A51 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό εισάγει τον εκπαιδευόμενο τόσο σε θεωρητικά όσο και πρακτικά θέματα στην περιοχή 
της Ενεργειακής Μηχανολογίας κυρίως για την παραγωγή ώσης σε αεροσκάφη, την διακίνηση ρευστών 
και για την παραγωγή ενέργειας με την χρήση στροβιλομηχανών. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της σπουδής στο μάθημα, ο / η εκπαιδευόμενος / η θα δύναται να 
υπολογίζει και να σχεδιάζει απλά τμήματα στροβιλομηχανών ( φτερωτές υδροστροβίλων και αντλιών, 
δρομείς φυσητήρων, βαθμίδες αεριοστροβίλων κλπ) και να καταλαβαίνει τις συνθήκες λειτουργίας των. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=50&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A51
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1η Ενότητα 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Βασικές αρχές, είδη & εφαρμογές Στροβιλομηχανών. Ιστορική αναδρομή. Σύγχρονες 
τάσεις. Ορισμός στροβιλομηχανών. Ταξινόμηση και διαμόρφωση στροβιλομηχανών. Εγκαταστάσεις 
Στροβιλομηχανών. Εφαρμογές. Επίπεδα Ανάλυσης. Στοιχεία Θερμοδυναμικής και Ρευστοδυναμικής 
Στροβιλομηχανών. Ενεργειακός ισολογισμός και ροή της ενέργειας. Θεμελιώδεις εξισώσεις. Εξίσωση Euler. 
Διερεύνηση. Εφαρμογή του θεωρήματος της συστροφής. Ανάλυση λειτουργίας πτερυγώσεων. Θεωρία 
ροής βαθμίδας. Διάγραμμα Ταχυτήτων. Θερμοδυναμικό Διάγραμμα. Ισεντροπικοί και πολυτροπικοί 
βαθμοί απόδοσης. Βαθμός αντιδράσεως. Συντελεστές Φορτίσεως και Ροής. Αδιάστατες ποσότητες για την 
περιγραφή των χαρακτηριστικών καμπύλων στροβιλομηχανών. 
2η Ενότητα 
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Τύποι και λειτουργία αντλιών. Βαθμοί απόδοσης. Υδραυλικός βαθμός 
απόδοσης. Ογκομετρικός βαθμός απόδοσης. Μηχανικός βαθμός απόδοσης. Ολικός βαθμός απόδοσης. 
Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας αντλίας. Ειδικός αριθμός στροφών. Η αντλητική εγκατάσταση. 
Καθορισμός του σημείου λειτουργίας αντλητικής εγκατάστασης. Επιλογή αντλίας. Συνεργασία αντλιών. Το 
φαινόμενο της σπηλαίωσης . Τύποι και λειτουργία υδροστροβίλων. Κατάταξη των υδροστροβίλων. 
Υδροστρόβιλοι αντιδράσεως. Υδροστρόβιλοι δράσεως. Τρίγωνα ταχυτήτων και θεωρητική χαρακτηριστική 
του δρομέα. Απώλειες - Βαθμοί απόδοσης. Χαρακτηριστικές καμπύλες. Ομοιότητα και αδιάστατοι 
παράμετροι. Νόμοι ομοιότητας και αναγωγής του βαθμού απόδοσης. 
3η Ενότητα 
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ Θεωρία ροής βαθμίδας αξονικού στροβιλοσυμπιεστού. Επίδοση 
πολυβαθμιών στροβιλομηχανών. Ακτινικοί συμπιεστείς. Γενικά χαρακτηριστικά. Μορφολογία βαθμίδας. 
Η αύξηση ενθάλπιας  σε ακτινικό συμπιεστή. Ο παράγοντας ολίσθησης. Ο ακτινικός συμπιεστής  σε 
σύγκριση με τον αξονικό. Στρόβιλοι. Παράμετροι λειτουργίας  βαθμίδας. Χαρακτηριστικές  καμπύλες 
λειτουργίας βαθμίδας. Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας Πoλυβάθμιωv Στρoβίλωv. Τύποι και 
διατάξεις βαθμίδων Στροβίλου. Βαθμός Απόδοσης Βαθμίδας Στροβίλου και Εμπειρικές Σχέσεις. 
Μηχανισμοί Απωλειών σε Στροβίλους. Ακτινικοί στρόβιλοι. Περιγραφή και χρήσεις των ακτινικών 
στροβίλων. Ανάλυση της ροής στον ακτινικό στρόβιλο. 
4η Ενότητα 
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ: Ανάλυση κύκλων ατμού  και συσχέτιση με λειτουργία ατμοστροβίλου. Λειτουργία 
βαθμίδας, τύποι βαθμίδων, διαβάθμιση. Επιδόσεις ατμοστροβίλου, απώλειες, εκτίμηση βαθμών 
απόδοσης. Λαβύρινθοι. Λειτουργία σε μεταβαλλόμενα φορτία, μέθοδοι ελέγχου. Προσομοίωση 
λειτουργίας ατμοστροβίλων με Η/Υ. Τεχνολογικά στοιχεία, ιδιομορφίες ατμοστροβίλων υγρού ατμού. 
5η Ενότητα 
ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ: Μορφολογία και είδη αεριοστροβίλων. Ανάλυση κύκλων, υπολογισμός επιδόσεων. 
Συμπιεστές και στρόβιλοι αεριοστροβίλων. Ψύξη πτερυγίων. Καύση, χαρακτηριστικά θαλάμων καύσεως, 
καύσιμα. Λειτουργία σε μεταβαλόμενα φορτία, μέθοδοι ελέγχου. Προσομοίωση λειτουργίας με Η/Υ. 
Μηχανική συγκρότηση αεριοστροβίλου, υποσυστήματα. Βασικές αρχές για συντήρηση, παρακολούθηση 
λειτουργίας, διάγνωση βλαβών. Αρχές μεθόδων αεροθερμοδυναμικής διάγνωσης και διάγνωσης με 
κραδασμούς. 
6η Ενότητα 
ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ανάπτυξη ώσης, εξισώσεις υπολογισμού, παράγοντες που την επηρεάζουν. 
Συγκριτική παρουσίαση διαφόρων τύπων κινητήρων. Περιγραφή και τεχνολογικά στοιχεία τμημάτων 
κινητήρα. Υπολογισμός επιδόσεων και κύκλος, παραμετρική ανάλυση για επιλογή χαρακτηριστικών 
σχεδίασης. Ανάλυση αγωγών εισόδου. Ανάλυση ακροφυσίων, συγκλίνον, συγκλίνον‐αποκλίνον 
ακροφύσιο. Αναμίκτες. Σύζευξη συνιστωσών για λειτουργία ισορροπίας. Επιδόσεις για μεταβαλλόμενες 
συνθήκες λειτουργίας, ανηγμένες επιδόσεις 

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Ομαδική εργασία 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 
 

Powerpoint presentations, WEB links, εκπαιδευτικά video 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
   

Διαλέξεις 56  
Ασκήσεις 38  
Αυτοτελής Μελέτη 56  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, 
Δοκιμασία  Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων,   Επίλυση   Προβλημάτων,   Γραπτή 
Εργασία,   Έκθεση   /   Αναφορά,   Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια  Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή    Εργασία,    Κλινική    Εξέταση 
Ασθενούς,  Καλλιτεχνική  Ερμηνεία,  Άλλη  / 
Άλλες 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και  που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%)  
ΙΙ. Εργαστηριακές ασκήσεις (15%) 
ΙΙ. Υπολογιστικές ασκήσεις (15%) 

 
Χορηγία βιβλίου, διδακτικών σημειώσεων του διδάσκοντος 
Παράδοση ασκήσεων ηλεκτρονικά 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Κ. Ρακόπουλος, ‘Αρχές Βιομηχανικών Αεριοστροβίλων’, Εκδ. Φούντα,200 
• Δ. Παπαντώνης, ‘Υδροδυναμικές Μηχανές: Αντλίες, Υδροστρόβιλοι', Εκδ. Συμεών, 2002 

 
‐Προτεινόμενα Εγχειρίδια 
• Κ. Παπαηλιoύ, K. Mαθιoυδάκη, Κ. Γιαvvάκoγλoυ: Εισγωγή στις θερμικές Στρoβιλoμηχαvές. Έκδοση 

ΕΜΠ. Αθήvα 1997. 
• K. Mαθιoυδάκη, Εισαγωγή στoυς Αερoπoρικoύς κιvητήρες. Εκδoση ΕΜΠ, Αθήvα 1997. 
• K. Mαθιoυδάκη, Λειτουργία Αεριοστροβίλων και Ατμοστροβίλων. Εκδoση ΕΜΠ, Αθήvα 1997. 
• Γούλας, Α., 1986, Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανών, Γιαχούδη‐Γιαπούλη, Θεσ/νίκη 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Transactions of the American Society of Mechanical Engineers ASME 
• Journal of Turbomachinery 
• Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 
• ΑΙΑΑ 
• AIAA Journal 
• Journal of Propulsion and Power 
• ΙMechE 
• Journal of power and energy - part a 
• Journal of aerospace engineering - part g 
• International Journal of Turbo and Jet‐Engines /Freund Publishing House 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM704 ΕΞΑΜΗ ΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στους Επιστημονικο ύς Υπολογισμούς 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=176 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Στόχος είναι η εισαγωγή στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς μέσω της Matlab. Δίνεται έμφαση στις 
δυνατότητες που παρέχει το περιβάλλον της Matlab για την εύκολη αντιμετώπιση προβλημάτων 
αριθμητικών μεθόδων, όπως επίλυσης συστημάτων εξισώσεων, αριθμητικής παρεμβολής, ολοκλήρωσης 
και παραγώγισης, επίλυσης διαφορικών εξισώσεων, κτλ 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση 

• Να αναλύει τα δεδομένα ενός προβλήματος και να δημιουργεί κατάλληλους αλγορίθμους για 
την επεξεργασία τους 

• Να αντιμετωπίζει με ευχέρεια επιστημονικούς υπολογισμούς 
• Να  χρησιμοποιεί  αποτελεσματικά  την  Matlab  για  την  επίλυση  πρακτικών  μηχανολογικών 

προβλημάτων 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=176
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην Τάξη και το Εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 
Χρήση διαφανειών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου,  Μελέτη  & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες   μη   καθοδηγούμενης   μελέτης   ώστε   ο 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 35 
Αυτοτελής Μελέτη 45 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 
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τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
Αυτόνομη Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Κριτική Σκέψη 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη MATLAB 
1.1 Εισαγωγή 
1.2 Γενικά για τo προγραμματιστικό περιβάλλον 
1.3 Μεταβλητές και βασικές συναρτήσεις 
1.4 Ανισώσεις, όρια και παράγωγοι 
1.5 Διανύσματα και πίνακες 
1.6 Ολοκληρώματα 
1.7 M-FILES 
1.8 Προγραμματισμός στη MATLAB 
1.9 Γραφικές παραστάσεις 
1.10 Εκτύπωση και ανάγνωση αρχείων δεδομένων 

 
Ενότητα 2: Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων στην MATLAB 
2.1 Επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων 
2.2 Επίλυση γραμμικών συστημάτων 
2.3 Αριθμητική ολοκλήρωση 
2.4 Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις 
2.5 Μετασχηματισμοί Laplace και αντίστροφοι μετασχηματισμοί Laplace 

 
Ενότητα 3: Προχωρημένα θέματα στο αντικείμενο του μηχανολόγου μηχανικού 
3.1 Επεξεργασία σήματος και εξισώσεις διαφορών 
3.2 Επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού - εύρεση βέλτιστης λύσης 
3.3 Προγραμματισμός στο Simulink του MATLAB 
3.4 Εφαρμογές μηχανικής με MATLAB και Simulink όπως: πτώση πίεσης σε υδραυλικούς 
σωλήνες, αγωγιμότητα μεταξύ πλάκας πλακιδίων κτλ. 



212 

 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση 
/ Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη 
/ Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ι. Παρακολούθηση (15%) 
ΙΙ. Εργασίες (25%) 
ΙΙ. Τελική εξέταση στον H/Y (60%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Ελληνική: 
1. MATLAB, Εισαγωγή και Εφαρμογές για Μηχανικούς, Κ. Παπαοδυσσεύς, Κ. Καλοβρέκτης, Ν. 
Μυλωνάς, Θεσσαλονίκη, 2017. 
2. Εισαγωγή στα Σήματα & Συστήματα συνεχούς χρόνου με MATLAB, Παρασκευάς Mιχάλης, Εκδ. 
Τζιόλα, 2015. 
3. Αριθμητικές μέθοδοι & εφαρμογές για μηχανικούς με παραδείγματα στο MATLAB, Ι. Σαρρής, Θ. 
Καρακασίδης, Εκδ. Τζιόλα, 2017. 
4. MATLAB για Επιστήμονες και Μηχανικούς, E. Χατζίκος, Εκδ. Τζιόλα, 2016. 

 
Ξενόγλωσση: 
5. What every Engineer should know about MATLAB and Simulink, Adrian B. Biran, CRC Press 
Taylor & Francis Group LLC, 2010. 
6. MATLAB Programming for Engineers, S. J. Chapman, Thomson, 2004. 
7. Numerical Computing with MATLAB, C. B. Moler, Siam, 2004. 
8. A MATLAB Companion for Multivariable Calculus, J. Cooper, Academic Press, 2001. 
9. MATLAB Guide, D. J. Higham and N. J. Higham, Siam, 2005. 
10. The MathWorks, http://www.mathworks.com 

http://www.mathworks.com/
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM710 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Ενεργειακή Περιοχή 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης στην Αίθουσα 
Υπολογιστών 

5 6 

   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

ΜΜ100, ΜΜ200, ΜΜ204, ΜΜ300, ΜΜ501, ΜΜ503, ΜΜ602, 
ΜΜ603 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
- 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=51&cat=1&tp=ΥΚ1 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης Μερικών
Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΔΕ) που εμφανίζονται στην Ρευστοδυναμική και την Μεταφορά
Θερμότητας . 
Αναπτύσσεται η μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών. Αρχικά γίνεται επίλυση απλοποιημένων
μοντέλων διάχυσης θερμότητας και συναγωγής και επιλύονται παραδείγματα πεδίων ροής και
θερμότητας. Τονίζεται ο παραβολικός ή ελλειπτικός χαρακτήρας του προβλήματος και η αριθμητική
ευστάθεια των εξισώσεων. 
Τέλος παρουσιάζεται η αριθμητική επίλυση υπερβολικών προβλημάτων μέσω της δευτεροβάθμιας
κυματικής εξίσωσης, κατ' αντιπαραβολή με τα ελλειπτικά προβλήματα, σε συνδυασμό με την μέθοδο
των χαρακτηριστικών. 
Δίνεται έμφαση στον Εργαστηριακό χαρακτήρα του μαθήματος με διδασκαλία στην αίθουσα
υπολογιστών και ασκήσεις όπου απαιτείται η χρήση και ανάπτυξη κώδικα FORTRAN. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=51&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5%CE%9A1
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας και στην Αίθουσα 
Υπολογιστών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (υποστήριξη μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας), σε ερευνητικές 
δραστηριότητες (αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών στο 
διαδίκτυο) και στην επικοινωνία με τους φοιτητές (e-mail) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 60  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 
στην Αίθουσα Υπολογιστών 

40  

Αυτοτελής Μελέτη 50  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ομαδική Εργασία 

Διαφορική Μορφή των Θεμελιωδών Εξισώσεων Διατήρησης - Ταξινόμηση Μερικών Διαφορικών 
Εξισώσεων 
Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών – Ακρίβεια, Ευστάθεια & Σύγκλιση Αριθμητικών Σχημάτων – 
Διακριτοποίηση της Εξίσωσης Μεταφοράς – Επίλυση Τριδιαγώνιου Προβλήματος με την Μέθοδο 
Thomas 
Παραβολικά προβλήματα – Ρητά και άρρητα σχήματα χρονικής ολοκλήρωσης – Μεταβατική και 
μόνιμη κατάσταση – Εφαρμογή στον υπολογισμό αναπτυσσόμενης ροής σε κυλινδρικό αγωγό 
Ελλειπτικά Προβλήματα – Διακριτοποίηση με Πεπερασμένες Διαφορές – Επίλυση με απ’ ευθείας 
Αντιστροφή Πίνακα και με Επαναληπτικές Μεθόδους – Μέθοδος Gauss-Seidel με Σάρωση και Χρήση 
Υπερχαλάρωσης – Εφαρμογή στην μεταφορά θερμότητας 
Υπερβολικά Προβλήματα – Μέθοδος Χαρακτηριστικών – Αναλλοίωτες Riemann- Αριθμητικά Σχήματα 
Πεπερασμένων Διαφορών – Εφαρμογή στην μεταφορά ορμής σε συμπιεστή ροή 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις  Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)
ΙΙ. Εργαστηριακές Ασκήσεις (40%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές
στην αρχή του εξαμήνου, ενώ βρίσκονται ανηρτημένα και
στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Asimakopoulos, D., & N., Markatos. Computational Fluid Dynamics. Papasotiriou, 1995. (in 

Greek). 
• Bergeles, G. Computational Fluid Dynamics, Vol. 1 & 2, Symeon, 1997. (in Greek). 
• Anderson, D.A., J. C., Tannehill & R. H., Pletcher. Numerical Heat Transfer & Fluid Flow. Taylor & 

Francis, 1997. 
• Reddy, J. N. An Introduction to the Finite Element Method, McGraw Hill., 1993. 
• Zikanov, O., Essential Computational Fluid Dynamics, John Wiley & Sons, Inc. USA, 2010. 

 

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Journal of Fluid Mechanics 
• Journal of Computational Fluids 
• Physics of fluids 
• Journal of Computational Physics 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 

ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ711 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Αεροδυναμική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, υπολογιστικές ασκήσεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 
 

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
Μηχανική Ρευστών, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=46&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A1 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό εισάγει τον εκπαιδευόμενο τόσο σε θεωρητικά όσο και πρακτικά θέματα στην περιοχή της 
Ενεργειακής και κατασκευαστικής Αεροδυναμικής. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της σπουδής στο μάθημα, ο / η εκπαιδευόμενος / η θα δύναται να υπολογίζει 
και να σχεδιάζει απλά αεροδυναμικά συστήματα (πτέρυγες, ανεμογεννήτριες, έλικες, διαχύτες, ακροφύσια, 
υπέργειες κατασκευές που εκτίθενται σε δυνατούς ανέμους κλπ), να καταλαβαίνει τις συνθήκες λειτουργίας 
των, να επεξεργάζεται στοιχεία Αιολικού δυναμικού και να υπολογίζει Ενεργειακά οφέλη. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=46&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A1
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Πρόσωπο με Πρόσωπο στη τάξη και στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

Powerpoint presentations, WEB links, εκπαιδευτικά video 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
   

Διαλέξεις 56  
Ασκήσεις 38  
Αυτοτελής Μελέτη 56  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Ομαδική εργασία 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Λήψη αποφάσεων 

Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

1η Ενότητα 
Εισαγωγή στη Αεροδυναμική του Ασυμπίεστου Ρευστού. Θεωρία πτερύγων. Θεωρία και υπολογισμός λεπτών 
αεροτομών και αεροτομών με πάχος και κυρτότητα. Θεωρία και υπολογισμός τρισδιάστατων πτερύγων. 
Αεροδυναμική του αεροσκάφους. Αιολικό δυναμικό. Θεωρία και υπολογισμός περιστραφόμενων πτερύγων 
και ελίκων. Υπολογισμός ανεμογεννητριών και παραγόμενης ενέργειας. Αεροελαστική συμπεριφορά 
κατασκευών. Αεροδυναμική οχημάτων. 
2η Ενότητα 
Εισαγωγή στη Συμπιεστή Ροή, Εφαρμογές Αεριοδυναμικής, Αριθμός Mach, Είδη Συμπιεστών Ροών, Ιδανικό 
Αέριο, Ισεντροπική Διεργασία, Βασικοί Νόμοι Αεριοδυναμικής, Ταχύτητα Ήχου, Συμπιεστότητα Υλικού, 
Αδιαβατική & Ισεντροπική Μόνιμη Ροή, Ενθαλπία & Θερμοκρασία Ανακοπής, Πίεση & Πυκνότητα Ανακοπής, 
Σχέσεις Ιδιοτήτων Ροής-Αριθμού Mach, Κρίσιμες Ιδιότητες 
Ισεντροπική Ροή σε Αγωγούς με Μεταβλητή Διατομή, Σχέση Διατομής-Αριθμού Mach Ιδανικού Αερίου, 
Στραγγαλισμός Ροής, Ορθό Κρουστικό Κύμα, Σχέσεις Ιδιοτήτων Ροής – Αριθμού Mach για Ορθό Κρουστικό 
Κύμα, Κινούμενο Ορθό Κρουστικό Κύμα, Συγκλίνον Ακροφύσιο, Συγκλίνον –Αποκλίνον Ακροφύσιο, Σχεδιασμός 
Υπερηχητικής Αεροσήραγγας 
3η Ενότητα 
Ιδανική Συμπιεστή Ροή:Εξίσωση δυναμικού, Γραμμικοποιημένη Εξίσωση δυναμικού, Prandtl-Glauert 
Διόρθωση λόγω Συμπιεστότητας, Δισδιάστατη Συμπιεστή Ροή: Μέθοδος Χαρακτηριστικών, Εφαρμογή στον 
Σχεδιασμό Ακροφυσίων, Εφαρμογές σε Υπερηχητικά Αεροσκάφη/Αεριοστροβίλους 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) 
ΙΙ. Εργαστηριακές ασκήσεις (15%)
ΙΙ. Υπολογιστικές ασκήσεις (15%) 

 
Χορηγία βιβλίου, διδακτικών σημειώσεων του διδάσκοντος
Παράδοση ασκήσεων ηλεκτρονικά 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Σ. Τσαγγάρης, Αεροδυναμική του συμπιεστού ρευστού, Εκδ. Α. Συμεών, Αθήνα, 1999 
• Ν. Αθανασιάδης, Αεροδυναμική - Αεριοδυναμική, Εκδ. Α. Συμεών, Αθήνα, 1988 
• Α. Παπαϊωάννου, Μηχανική Ρευστών, Τόμος Β, Εκδ. Κοράλι, Αθήνα 2002 
• Στεφ. Γαλανός, Ασκήσεις Αεροδυναμικής-Αεριοδυναμικής, Εκδ. Φούντας, Αθήνα, 1990 
• J.D. Anderson, Modern Compressible Flow, McGraw-Hill, 1982 
• F.M. White, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, 1986 
• Abbot, I., A. Doenhoff, Theory of Wing Sections, Dover Publ., 1959 
• Anderson, J.D., Fundamentals of Aerodynamics McGraw-Hill, 2001 
• Anderson, J.D., Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics, AIAA, 2000 
• Kuethe, A.M, Chow C.-Y., Foundations of Aerodynamics – Bases of Aerodynamic Design, Wiley, 1998 
• Moran, J., Theoretical and Computational Aerodynamics, Wiley, 1984 
• Shapiro, A.H., The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow, Wiley, 1977 
• Stinton, D., The anatomy of the aeroplane, Blackwell Science, 1998 

 
‐ Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ΑΙΑΑ Journal, Journal of Fluids and Structures, Wind Energy 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM303 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ταλαντώσεις και Δυναμική Μ ηχανών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=45&cat=1&tp=ΥΚ2 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων μεθοδολογιών που εφαρμόζονται για την 
πρόβλεψη της δυναμικής και ταλαντωτικής συμπεριφοράς μηχανικών συστημάτων με γραμμικά 
χαρακτηριστικά. Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσει 
απλοποιημένα μοντέλα μηχανικών συστημάτων, να προβλέπει με βάση την ανάλυση των μοντέλων την 
δυναμική και ταλαντωτική συμπεριφορά συστημάτων, να κατανοεί τα βασικά δυναμικά χαρακτηριστικά που 
επηρεάζουν την δυναμική μηχανικών συστημάτων, και να εφαρμόζει τις μεθοδολογίες στον σχεδιασμό 
διατάξεων απομόνωσης μηχανικών ταλαντώσεων. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=45&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5%CE%9A2


220 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 35 
Αυτοτελής μελέτη 45 

  
  
  
  
  
  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή  Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα  κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (65%) 
ΙΙ. Πρόοδοι (25%) 
Ι. Ασκήσεις (10%) 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Ταλαντώσεις γραμμικών συστημάτων ενός βαθμού ελευθερίας, μαθηματικά μοντέλα, κατάστρωση εξίσωσης 
κίνησης, ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση, απόκριση σε διάφορες διεγέρσεις (κρουστική, παλμική, 
αρμονική, σύνθετη, περιοδική, μη‐περιοδική), μετασχηματισμός Fourier, συνάρτηση μετάδοσης – 
Εφαρμογές (Aποφυγή μεταδόσεως μηχανικών ταλαντώσεων, επιλογή χαρακτηριστικών θεμελίωσης 
μηχανής, αρχές λειτουργίας οργάνων μέτρησης ταλαντωτικών μεγεθών) – Ταλαντώσεις μηχανικών 
διατάξεων με τη βοήθεια διάκριτων μοντέλλων πολλών βαθμών ελευθερίας, ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές, 
ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, ανάλυση με την μέθοδο των ιδιομορφών – Ταλαντώσεις 
μονοδιάστατων συνεχών φορέων (ταλαντώσεις χορδής, ράβδου, ατράκτου, δοκού) – Mέτρηση ταλαντώσεων 
μηχανών και κατασκευών, μέθοδοι πειραματικού προσδιορισμού μορφικών χαρακτηριστικών – 
Προσεγγιστικές μέθοδοι ανάλυσης (μέθοδοι Rayleigh, Rayleigh-Ritz, Galerkin) – Δυναμική μηχανών (κρίσιμες 
ταχύτητες, ζυγοστάθμιση). 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Σ. ΝΑΤΣΙΑΒΑΣ, Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων, Εκδόσεις ΖΗΤΗ 2001. 



222 

 

 

• A.D. Dimarogonas and S. Haddad, Vibration for Engineers, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1992. 
• A.K. Chopra, Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering, Second Edition, 

Prentice Hall, 2001. 
• Ι.Θ. Κατσικαδέλης, Δυναμική των Κατασκευών, Τόμος Ι, Εκδόσεις Συμμετρία, 2002. 
• Ι.Θ. Κατσικαδέλης, Δυναμική των Κατασκευών, Τόμος ΙΙ, Εκδόσεις Συμμετρία, 2004. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ729 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, 

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
ΜΜ404 Φυσική Μεταλλουργία 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=47&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A2 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=47&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A2
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τον φοιτητή στις τεχνολογίες των συγκολλήσεων που
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Παρουσιάζονται και αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις επιστημονικές
αρχές που διέπουν τις τεχνολογίες αυτές όπως: μετάδοση θερμότητας, μεταφορά μετάλλου,
μεταλλουργία συγκολλήσεων, παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις καθώς και μηχανική
συμπεριφορά συγκολλητών κατασκευών. Το μάθημα συμπληρώνεται από μία σειρά εργαστηριακών
ασκήσεων και επισκέψεων σε κατασκευαστικές βιομηχανίες. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 

Κατανοούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων συγκόλλησης 
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• Κατανοούν την ανάπτυξη των παραμενουσών τάσεων και των παραμορφώσεων στις συγκολλήσεις 
• Περιγράφουν τεχνικές μείωσης των τάσεων και των παραμορφώσεων 
• Να αναγνωρίζουν την μικροδομή των συγκολλήσεων με την τεχνική της μεταλλογραφίας και να 

πραγματοποιούν βασικές συγκολλήσεις τόξου 
• Κατανοούν την διαμόρφωση της μικροδομής στο μέταλλο συγκόλλησης και στη θερμοεπηρεασμένη 

ζώνη των συγκολλήσεων 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Αναζήτηση διαδικασιών συγκόλλησης στο διαδίκτυο 
Υπολογισμοί σε φύλλο εργασίας (spreadsheet) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική  Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης 

 

• Μέθοδοι συγκόλλησης (SMAW, GMAW‐MIG, GTAW‐TIG, SAW) 
• Μετάδοση θερμότητας στις συγκολλήσεις (Θερμοκρασιακές κατανομές, θερμικοί κύκλοι, ρυθμός 

ψύξης) 
• Παραμένουσες τάσεις στις συγκολλήσεις (Κατανομές παραμενουσών τάσεων, επιδράσεις των 

παραμενουσών τάσεων, μείωση των παραμενουσών τάσεων) 
• Παραμορφώσεις Συγκολλήσεων (Εγκάρσια και διαμήκης συστολή, γωνιακή μεταβολή, παραμόρφωση 

λυγισμού, μείωση των παραμορφώσεων στις συγκολλήσεις) 
• Το μέταλλο συγκόλλησης ( Στερεοποίηση μετάλλου συγκόλλησης, προβλήματα στο μέταλλο 

συγκόλλησης – πορώδες, διαφορισμός, θερμή ρηγμάτωση) 
• Η θερμοεπηρεασμένη ζώνη (Η ΘΕΖ στους ανθρακοχάλυβες και στους χάλυβες βαφής και επαναφοράς, 

ψυχρή ρηγμάτωση, η ΘΕΖ στους ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες, ευαισθητοποίηση, η ΘΕΖ στις 
συγκολλήσεις κραμάτων αλουμινίου) 

• Ασυνέχειες συγκολλήσεων και μη‐καταστρεπτικός έλεγχος (ασυνέχειες, οπτικός έλεγχος, διεισδυτικά 
υγρά, μαγνητικά σωματίδια, υπέρηχοι, δινορρεύματα, ραδιογραφία) 

• Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων (ψαθυρή θραύση συγκολλητών κατασκευών και αντιμετώπισή 
της, Κόπωση συγκολλητών κατασκευών και αντιμετώπισή της) 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 56 
Ασκήσεις εφαρμογής 
Εκπόνηση μελέτης 

52 

Αυτοτελής Μελέτη 42 
Σύνολο Μαθήματος 150 
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 (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

  (25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Ασκήσεις, Πρόοδος, Έκθεση Εργαστηρίου και 
Γραπτή τελική εξέταση . Η πρόοδος και η τελική εξέταση 
Γίνονται με κλειστά όλα τα βιβλία‐βοηθήματα‐σημειώσεις, και 
περιλαμβάνουν (α) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και (β) 
ασκήσεις με πρακτικούς υπολογισμούς. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
‐ Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Δ.Ι.  Παντελής,  Β.  Παπάζογλου,  Γ.Ν.  Χαϊδεμενόπουλος,  Επιστήμη  και  Τεχνολογία  Συγκολλήσεων, 

Εκδόσεις Τζιόλα, 2017 
• R.W. Messler, Principles of Welding, Wiley VCH, 2004 
• S. Kou, Welding Metallurgy (2nd edition), Wiley, 2003 
• Κ. Masubuchi, Analysis of Welded Structures, Pergamon Press, 1980 
• ASM Metals Handbook, Vol.6, Welding, Soldering and Brazing, ASM, USA, 9th edition, 1992. 
• D. Brandon and W. Kaplan, Joining Processes, An Introduction, Wiley, 1997. 
• J.F. Lancaster, Metallurgy of Welding, Chapman & Hall, 1993. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM730 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προσομοίωση Βιομηχανικής Παραγωγής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=64&cat=1&tp=ΥΚ3 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Είναι η εκμάθηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων συστημάτων προσομοίωσης, η κατανόηση των
μεθοδολογιών μοντελοποίησης και προσομοίωσης συστημάτων, η εξοικείωση των φοιτητών και
μελλοντικών μηχανικών με τα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών προσομοίωσης και η
χρησιμοποίηση της τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης των συστημάτων
παραγωγής βιομηχανικής επιχείρησης. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

Να εμπεδώσει τις βασικές αρχές της προσομοίωσης 
Να  αναπτύξει  απλά,  αλλά  και  ποιο  σύνθετα  μοντέλα  συστημάτων  παραγωγής  που
αποτελούν τη βάση πιο πολύπλοκων συστημάτων 
Να   επαληθεύσει   τα   μοντέλα   με   χρήση   Μαρκοβιανών   διαδικασιών   και   βασικών
αποτελεσμάτων θεωρίας ουρών 
Να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης 
Να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εξειδικευμένων λογισμικών
προσομοίωσης. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=64&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A5%CE%9A3
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός    φόρτος    εργασίας    σε    επίπεδο 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις 35  
Αυτοτελής Μελέτη 45  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Αναζήτηση, ανάλυση και  σύνθεση δεδομένων και  πληροφοριών, με  τη χρήση και  των
απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Βασικές έννοιες, η φύση της προσομοίωσης, δομή ενός μοντέλου προσομοίωσης, συστήματα 
μοντελοποίησης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στοιχεία και οργάνωση ενός μοντέλου 
τμηματικής προσομοίωσης, προδιαγραφές συστήματος και απόδοση του μοντέλου, κατανεμημένη 
προσομοίωση και συνδυασμένη συνεχής/τμηματική προσομοίωση. 
Λογισμικό προσομοίωσης και γλώσσες προσομοίωσης, προσεγγίσεις ανάπτυξης μοντέλων, 
συγκρίσεις, έλεγχοι και δοκιμές εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας του μοντέλου προσομοίωσης. 
Στατιστικές διαδικασίες, τυπικές και πιθανολογικές κατανομές, συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των 
πειραμάτων προσομοίωσης και των αρχικών προδιαγραφών του συστήματος. 
Οι στόχοι  της προσομοίωσης στη βιομηχανική παραγωγή, ειδικό λογισμικό προσομοίωσης για 
βιομηχανικές εφαρμογές, μελέτες περιπτώσεων και χρήση εφαρμογών ποιοτικής προσομοίωσης 
βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής, ανάπτυξη εφαρμογών, περιγραφή και ανάλυση των 
προβλημάτων και των αποτελεσμάτων προσομοίωσης. 
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εξαμήνου  να  αντιστοιχεί  στα  standards  του 
ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις  Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (30%) 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• “Προσομοίωση Διακριτών Συστημάτων”, B. Khoshnevis, Εκδ. Δίαυλος,1999 
• "Τεχνικές Προσομοίωσης", Μ. Ρουμελιώτης, Εκδ. Παρατηρηρτής,1998 
• “Μοντελοποίηση & Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων”, Ν. Κρικέλη, Εκδ. Φούντας, 1996 
• ¨Προσομοίωση Συστημάτων Διακριτών Γεγονότων¨, Β. Κουϊκόγλου, Δ. Κωνσταντάς, Εκδ. 

Δισίγμα, 2016 
• "Simulation  with  Arena",  David  Kelton.,  Randall  Sadowski,  Deborah  Sadowski,  2nd  ed., 

McGraw‐Hill,2002 
• "Simulation Modeling & Analysis", Averill M. Law and W. David Kelton., 3rd ed., McGraw‐Hill, 

2000 
• "Simulation  with  Arena",  David  Kelton.,  Randall  Sadowski,  Deborah  Sadowski,  1st  ed., 

McGraw‐Hill, 1998 
• "Discrete-Event System Simulation", J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson, Prentice‐Hall, 1996 
• "Modeling and Simulation", Hartmut Bossel, A. K. Peters Ltd, 1994 
• "Discrete Systems Simulation", B. Khoshnevis, McGraw‐Hill, 1994 
• “Modeling and Analysis of Manufacturing Systems”, R.G. Askin and C.R Standridge, John Wiley 

& Sons, 1993 
• "Simulation Modeling & Analysis", Averill M. Law and W. David Kelton., 2nd ed., McGraw‐Hill, 

1991 
• "Computer Modelling for Discrete Simulation", Michael Pidd, John Wiley & Sons, 1989 
• "How to write simulations using microcomputers", D. Ellison, J.C. Tunnicliffe Wilson, McGraw‐ 

Hill, 1984 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing 
• Simulation Modeling Practice and Theory 
• Scientific Modeling and Simulation 
• International Journal of Simulation and Process Modeling 
• International Journal of Engineering Systems Modeling and Simulation 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM800 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

   ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, 

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Συνιστώμενα: Εφαρμοσμένη Στατιστική (ΜΜ104) 
Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΜ305) 
Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων (ΜΜ700) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=58&cat=1&tp=%CE%A53 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο μάθημα, οι φοιτητές θα εκτεθούν σε κλασικά προβλήματα απόφασης για τον σχεδιασμό,
προγραμματισμό και έλεγχο των λειτουργιών προμήθειας και παραγωγής σε βιομηχανικές
επιχειρήσεις και θα μάθουν να τα αναλύουν και να τα επιλύουν με μαθηματικά πρότυπα και
ποσοτικές μεθόδους. 

 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: 

Να αναπτύξουν κατάλληλες μεθόδους πρόβλεψης και να εκτιμήσουν την εγκυρότητά τους. 
Να επεξηγήσουν την επιπτώσεις διαφόρων πολιτικών ελέγχου αποθεμάτων στα επίπεδα
αποθέματος και τα συναφή κόστη, και να περιγράψουν εφαρμογές κάθε πολιτικής. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=58&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A53
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− Να περιγράψουν την διαδικασία και σημασία του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού 
παραγωγής. 

− Να συγκρίνουν παραδοσιακές πολιτικές ελέγχου αποθεμάτων με τον προγραμματισμό 
απαιτήσεων σε υλικά. 

− Να δημιουργούν χρονοδιαγράμματα παραγωγής χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές 
και να αποτιμούν χρονοδιαγράμματα χρησιμοποιώντας διάφορα μέτρα απόδοσης. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

− Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

− Αυτόνομη Εργασία 
− Λήψη αποφάσεων 
− Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
− Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
− Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Προβλέψεις. Χαρακτηριστικά των προβλέψεων. Ποσοτικές μέθοδοι προβλέψεων: μέθοδοι 
παλινδρόμησης, μέθοδοι χρονοσειρών (κινούμενος μέσος όρος, μέθοδοι εκθετικής εξομάλυνσης για 
στάσιμες χρονοσειρές και χρονοσειρές με τάση και/ή εποχικότητα). 

Συγκεντρωτικός προγραμματισμός παραγωγής. Πρότυπο παράδειγμα. Πρόγραμμα μηδενισμού 
αποθεμάτων. Πρόγραμμα σταθερού εργατικού δυναμικού. Μορφοποίηση και επίλυση 
προβλημάτων συγκεντρωτικού προγραμματισμού ως προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού. 

Έλεγχος αποθεμάτων υπό σταθερή ζήτηση. Το πρότυπο της Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας 
(Economic Order Quantity - EOQ). Επεκτάσεις του EOQ στις περιπτώσεις εκπτώσεων ανάλογα με την 
ποσότητα και συστήματα πολλαπλών προϊόντων με περιορισμούς πόρων. Επέκταση του EOQ στην 
περίπτωση του πεπερασμένου ρυθμού παραγωγής και πολλαπλών προϊόντων: το πρόβλημα της 
Οικονομικής Επιλογής Μεγέθους Παρτίδας (Economic Lot Sizing Problem - ELSP). Πολιτικές επιλογής 
μεγέθους παρτίδας βάσει των δυνάμεων‐του‐δύο. 

Έλεγχος αποθεμάτων υπό γνωστή χρονικά μεταβαλλόμενη ζήτηση. Το Πρόβλημα της Δυναμικής 
Επιλογής Μεγέθους Παρτίδας (Dynamic Lot Sizing Problem - DLSP). Ευρετικές πολιτικές DLSP 
(σταθερή ποσότητα παραγγελίας, σταθερή περίοδος παραγγελίας, εξισορρόπιση τεμαχίων‐ 
περιόδων, ευρετική μέθοδος Silver-Meal). Βέλτιστη στρατηγική DLSP (Wagner-Whitin). Επέκταση 
του DLSP στην περίπτωση ύπαρξης περιορισμών δυναμικότητας. 

Προγραμματισμός απαιτήσεων σε υλικά (Material Requirements Planning - MRP). Βασική 
διαδικασία MRP. 

Έλεγχος αποθεμάτων υπό αβέβαιη ζήτηση. Το πρόβλημα του εφημεριδοπώλη και η επέκτασή του 
στην περίπτωση των πολλαπλών περιόδων. Το πρότυπο του σημείου και της ποσότητας 
αναπαραγγελίας με καθυστερημένες παραγγελίες/χαμένες πωλήσεις. 

Βραχυχρόνιος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής. Μυωπικοί κανόνες βραχυχρόνιου 
προγραμματισμού εργασιών. Εισαγωγή στη θεωρία διάταξης εργασιών για μια μηχανή. Βέλτιστη 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε.  στη διδασκαλία  (παράδοση διαλέξεων με 
διαφάνειες, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
ιστοσελίδας), σε ερευνητικές δραστηριότητες (αναζήτηση 
βιβλιογραφικών πηγών στο διαδίκτυο) και στην 
επικοινωνία με τους φοιτητές (δυνατότητα παράδοσης 
ασκήσεων ηλεκτρονικά). 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση  μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις 30  
Αυτοτελής Μελέτη 50  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις  Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

  
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (20%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές 
στην αρχή του εξαμήνου, ενώ βρίσκονται αναρτημένα και 
στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

διάταξη πολλαπλών εργασιών σε δύο μηχανές σε σειρά και επέκταση σε τρεις μηχανές. Βέλτιστη 
διάταξη δύο εργασιών σε πολλές μηχανές σε σειρά. 

Βιβλιογραφία 
− Graves, S.C., Rinnooy Kan, A.H.G., Zipkin, P.H., eds. 1993. Logistics of Production and Inventory, 

Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 4, North Holland ISBN 0-4444- 
87472‐0. 

− Nahmias, S. Lennon Olsen T. 2015. Production and Operations Analysis. Waveland, Long Grove, IL, 
ISBN 1‐4786‐2306‐3. 

− Silver, E.D. Pyke, D.F., Peterson, R. 1998. Inventory Management and Production Planning and 
Scheduling, Wiley ISBN 0‐471‐11947‐4. 

− Ιωάννου, Γ. 2006. Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών. Εκδόσεις Σταμούλη, ISBN 960‐351‐628‐7. 
− Ξανθόπουλος, Α., Κουλουριώτης, Δ. 2018. Διοίκηση Παραγωγής και Επιχειρησιακών Λειτουργιών. 

Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978‐960‐418‐692‐1. 
− Παπαδόπουλος, Χ.Θ. 2015 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών¨Ποσοτική και Υπολογιστική 

Προσέγγιση. Εκδόσεις Σοφία, ISBN 978‐960‐6706‐85‐1. 
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− Παππής, Κ.Π. 2006. Προγραμματισμός Παραγωγής. Εκδόσεις Σταμούλης ISBN 960‐351‐650‐3. 
− Russell, R.S., Taylor, B.W. 2016. Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Εφοδιασμού. Επιστημονική 

Επιμέλεια Τατσιόπουλος Ηλίας. Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-557-3 
− Slack, N., Chambers, S., Johnston, R. 2010. Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών. Επιστ. 

Επιμέλεια Αδαμίδης Εμμανουήλ. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-315-1 
 

Επιστημονικά Περιοδικά 
− Computers and Industrial Engineering, Elsevier 
− Flexible Services and Manufacturing Journal, Springer 
− IISE Transactions, Taylor & Francis 
− International Journal of Production Research, Taylor & Francis 
− International Journal of Production Economics, Elsevier 
− Management Science, INFORMS 
− Manufacturing and Service Operations Management, INFORMS 
− Production and Operations Management, Wiley 
− Production Planning and Control, Taylor & Francis 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η συστηματική διερεύνηση των γεωμετρικών/ κινηματικών παραλλαγών ευρέως 
φάσματος κατεργασιών με αφαίρεση υλικού και των συναφών εργαλειομηχανών, προς τον σκοπό της 
βελτιστοποίησης του εκάστοτε συστήματος κατεργασία‐ εργαλειομηχανή. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Να  αναλύει,  να  περιγράφει  και  να  βελτιστοποιεί  επιστημονικά  και  τεχνολογικά  τις  διαδικασίες 
εκτέλεσης των Μηχανουργικών Κατεργασιών Κοπής 

• Να  σχεδιάζει  και  να  προσδιορίζει  τις  παραμέτρους  των  Μηχανουργικών  Κατεργασιών  Κοπής  σε 
συνάρτηση με σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλειομηχανές κοπής 

• Να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις στο επιστημονικό πεδίο 
των κατεργασιών κοπής 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ801 ΕΞΑ ΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 
μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=62&cat=1&tp=%CE%A52 

 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=62&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A52
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Στην τάξη 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

  
 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω Η/Υ 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις 35  
Αυτοτελής Μελέτη 45  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης,        Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%):  
ΙΙ. Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%) 

Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Λήψη αποφάσεων 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Εργαλειομηχανές (φάσμα, υποσυστήματα , στατική και δυναμική στιβαρότητα , γεωμετρική ακρίβεια). 
Κατεργασίες με καθορισμένη γεωμετρία κοπτικής αιχμής (τόρνευση, διάτρηση, φρεζάρισμα, πλάνισμα, κοπή 
οδοντώσεων, αυλάκωση). Κατεργασίες με μη καθορισμένη γεωμετρία κοπτικής αιχμής (λείανση, χόνιγκ, λάπιγκ, 
υπερλείανση) Μη συμβατικές κατεργασίες (ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχημική λείανση). Κατεργασίες συνθέτων 
και “ νέων “ υλικών . Σύγχρονες τεχνολογίες μικροκοπής. Μέθοδοι έρευνας και προσομοίωσης των τεχνολογιών 
κοπής. Κοπή με μηχανές ψηφιακής καθοδήγησης (CNC) 



237 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Πετρόπουλος Π. , Μηχανουργική Τεχνολογία, Εκδόσεις Ζήτη 1998. 
• Αντωνιάδης Α.Θ, Μηχανουργική Τεχνολογία, Εκδόσεις Τζιόλα 2016. 
• Μπουζάκης Κ‐Δ, Μορφοποίηση με αφαίρεση υλικού. Εκδόσεις Ζήτη 2000. 
• Dillinger Josef Κατεργασίες Μετάλλων, Εκδόσεις Μαρία Παρίκου & ΣΙΑ ΕΠΕ 2010. 
• Kalpakjian S., Schmid S.R, Hamldon M., Manufacturing, Eng. and Tech. Pearson Education 2009. 
• Astakhov V.P., Machining in Mechanical Eng A Practical Guide-Woodhead Publishing 2011. 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Machining science and technology 
• Manufacturing Engineer 
• Machining technology 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM802 ΕΞΑΜΗ ΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8° 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Υ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Μελετητικό θέμα 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: M204 (ΕΝ0101) Θερμοδυναμική I    
MM304 (ΕΝ0112) Θερμοδυναμική ΙΙ 
MM503 (ΕΝ0301) Μετάδοση Θερμότητας 
MM403 (ΕΝ0201) Μηχανική Ρευστών – i -II 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί). 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/links/links.htm 
http://www.mie.uth.gr/n_ekp_yliko.asp?id=60 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση: 
• Να αναγνωρίζει τον τύπο και τα βασικά χαρακτηριστικά εμβολοφόρων μηχανών 
• Να επιλέγει και να διαστασιολογεί εμβολοφόρες μηχανές για συγκεκριμένες χρήσεις στη βιομηχανία 
• Να αξιολογεί και να συγκρίνει εμβολοφόρες μηχανές με βάση την αποδιδόμενη ισχύ, κατανάλωση 

καυσίμου και εκπομπές ρύπων 
• Να διεξάγει υπολογισμούς σε συστήματα ψύξης κινητήρων 
• Να κατανοεί τα διάφορα επίπεδα μοντελοποίησης καύσης και εναλλαγής αερίων κινητήρων Otto και 

Diesel (0‐D, 2‐D, 3‐D) 
• Να αξιοποιεί τα Τεχνικά Πρότυπα της Αυτοκινητοβιομηχανίας 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/links/links.htm
http://www.mie.uth.gr/n_ekp_yliko.asp?id=60
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, παραδείγματα από εκπόνηση μελετών, 
εκπαίδευση στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Αξιοποίηση λογισμικού μοντελοποίησης κινητήρα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική  Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 50 
Εργαστηριακές ασκήσεις 25 
Επίλυση ασκήσεων 35 
Χρήση λογισμικού 10 
Εκπόνηση μελέτης 20 
Φροντιστήριο 10 

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Υπολογισμοί μελέτης 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 

1. Ιστορική εξέλιξη ΜΕΚ. Κύκλοι και ιδανικά μοντέλα κύκλων (εμβολοφόρες – αεριοστρόβιλοι).
Κατασκευαστική μορφή, υλικά και ονοματολογία μερών και εξαρτημάτων. Κύριες κατηγορίες 
εμβολοφόρων ΜΕΚ. Κινητήρες οχημάτων. Ναυτικοί κινητήρες. Κινητήρες για στατικές εφαρμογές.
Αεροπορικοί κινητήρες. Αεριοστρόβιλοι.

2. Βασικές παράμετροι σχεδιασμού και λειτουργίας εμβολοφόρων ΜΕΚ. Θερμοχημεία καύσιμων 
μιγμάτων αέρα‐καυσίμου. Λογισμικό προσδιορισμού θερμοφυσικών ιδιοτήτων. Υπολογισμοί λόγου
αέρα με βάση τη σύσταση του καυσαερίου.

3. Διεργασίες εναλλαγής αερίων σε ΜΕΚ. Ροή μέσα από σύστημα εισαγωγής – βαλβίδες – σύστημα
εξαγωγής. Προπαρασκευή μίγματος σε βενζινοκινητήρα. Ροή της γόμωσης μέσα στον κύλινδρο.

4. Καύση σε βενζινοκινητήρα. Θερμοδυναμική ανάλυση, υπολογισμός γραμμής καύσης με ανάλυση
δυναμοδεικτικού     διαγράμματος,     δομή     φλόγας,      ταχύτητες      διάδοσης,      κτύπημα Καύση 
σε κινητήρα diesel. Απευθείας και έμμεση έγχυση καυσίμου – συστήματα έγχυσης, συμπεριφορά
ψεκαζόμενου πίδακα, υπολογισμός κατανομής μεγέθους σταγονιδίων – εξαερίωση – έναυση 
σταγονιδίων – καθυστέρηση έναυσης. Βενζινοκινητήρες φτωχής καύσης (GDI). Καύση σε
αεριοστρόβιλο.

5. Μετάδοση θερμότητας – ψύξη εμβολοφόρων ΜΕΚ. Υπολογισμοί θερμικής καταπόνησης εμβόλου,
κυλινδροκεφαλής, χιτωνίων, βαλβίδων.

6. Προϋπολογισμός κύκλου.
7. Τριβές και λίπανση ΜΕΚ. Υπερπλήρωση MEK. Σχηματισμός ρύπων - Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης.
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι αξιολόγησης: Συμπερασματική 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά,
Εργαστηριακή Εργασία, 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Colin Ferguson - A. Kirkpatrick: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης - Ενεργειακή Συμπεριφορά. Εκδόσεις 

Grapholine Θεσσαλονίκη 2008 
• John B. Heywood: Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw Hill International Editions, 

1988. ISBN 0-07-100499-8 
• John Lumley‐Engines‐An Introduction. Cambridge University Press (1999) 
• Walter Pflaum und Klaus Mollenhauer: Waermeuebergang in der Verbrennungskraftmaschine. 

Springer Verlag Wien, NY 1977. ISBN 3‐211‐81837‐X 
• N. Watson and M.S. Janota: Turbocharging the Internal Combustion Engine. Macmillan Press 1982. 

ISBN 0 333 242904 
• H. Mettig: Die Konstruktion schnelllaufender Verbrennungsmotoren. Walter de Gruyter, Berlin 1973. 

ISBN 3 11 0039214 
• Klaus Mollenhauer: Handbuch Dieselmotoren. Springer Verlag Berlin 1997 
• D. Brian Spalding: Combustion and Mass Transfer. Pergamon Press Oxford 1979. 
• Hiroshi Yamagata‐The Science and Technology of Materials in Automotive Engines‐Woodhead 

Publishing and Maney Publishing 2005 
 

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• SAE Transactions, MTZ (Motortechnisches Zeitschrift) 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες των δυναμικών συστημάτων και 
του αυτομάτου ελέγχου, καθώς και η εμβάθυνση σε κλασσικές μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού 
συστημάτων ελέγχου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό ελεγκτών καθώς και στην εφαρμογή τους 
σε μηχανολογικά συστήματα και διεργασίες. 

 
Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να: 
• Κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη δυναμική συμπεριφορά και τον αυτόματο έλεγχο 

συστημάτων. 
• Αναλύουν δυναμικά συστήματα με χρήση συναρτήσεων μεταφοράς, στο πεδίο της συχνότητας και στο 

πεδίο των μεταβλητών κατάστασης. 
• Αναλύουν την ευστάθεια συστημάτων ελέγχου μέσω των διαγραμμάτων Bode και Nyquist. 
• Αναλύουν την ευστάθεια συστημάτων ελέγχου μέσω του γεωμετρικού τόπου ριζών. 
• Αναλύσουν,  σχεδιάσουν  και  υλοποιήσουν  ελεγκτές  εφαρμόζοντας  κλασσικές  τεχνικές  αυτομάτου 

ελέγχου για την επίτευξη επιθυμητής δυναμικής συμπεριφοράς. 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ803 ΕΞΑ ΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματος Έλεγχος  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική ή Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=63&cat=1&tp=Υ2 

 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=63&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A52
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Εισαγωγή στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου (ιστορική αναδρομή και εφαρμογές) 
2. Μαθηματικά μοντέλα φυσικών συστημάτων 

a. Τύποι συστημάτων, μοντελοποίηση και κανονικοποίηση συστημάτων 
b. Μοντελοποίηση διαταραχών, o ρόλος της ανάδρασης, αισθητήρες και ενεργοποιητές 
c. Παραδείγματα: μηχανολογικά, θερμικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά συστήματα 
d. Γραμμικοποίηση μη‐γραμμικων συστημάτων 

3. Ανάλυση συστημάτων στο πεδίο του χρόνου / χώρο κατάστασης 
a. Δυναμική απόκριση συστημάτων πρώτης και δεύτερης τάξης 
b. Ευστάθεια γραμμικών συστημάτων 
c. Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα συστημάτων 

4. Ανάλυση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας 
a. Μετασχηματισμός Laplace Ι, συναρτήσεις μεταφοράς, επίλυση 
b. Μετασχηματισμός Laplace ΙΙ, πόλοι/μηδενικά, ευστάθεια φραγμένης εισόδου‐φραγμένης εξόδου 
c. Απόκριση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας 
d. Ευστάθεια: Διαγράμματα Bode και Nyquist) 
e. Ευστάθεια: Αλγεβρικό κριτήριο των Routh-Hurwitz 
f. Ευστάθεια: Γεωμετρικός τόπος ριζών 

5. Συστήματα κλειστού βρόχου 
a. Τυπικά στοιχεία βρόχου ανάδρασης. 
b. Κριτήρια απόδοσης 
c. Προδιαγραφές συστημάτων ελέγχου κλειστού βρόχου 

6. Σχεδιασμός Ελεγκτών 
a. Περιγραφή χαρακτηριστικών ελεγκτή 
b. Σχεδίαση ελεγκτών με το γεωμετρικό τόπο ριζών 
c. Ελεγκτές P, PI, PD, PID 
d. Σχεδίαση ελεγκτών PID 
e. Έλεγχος διαδοχικών βρόχων, έλεγχος πρόδρασης 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας. Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

• Χρήση  του  λογισμικού  Simulink  για  σχεδίαση  και  δυναμική 
προσομοίωση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

• Σχεδίαση ελεγκτών με χρήση της εργαλειοθήκης “Control Toolbox” 
του Matlab. 

• Χρησιμοποίηση  του  διαδικτύου  για  την  εύρεση  πρόσθετων 
πληροφοριών για το μάθημα. 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ενότητας «Συζητήσεις» 
του eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις (Θεωρία) 40  
Διαλέξεις (Φροντιστήριο) 12  
Εργαστήριο 6  
Ασκήσεις/Εργασίες στο σπίτι 42  
Αυτοτελής μελέτη 50  

   
   

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες 
φόρτου εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 
150 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γραπτή τελική εξέταση (70%): 
Εργασίες/Ασκήσεις (30%) 

 
Περιγραφή 
• Εργασίες: 6 σειρές προβλημάτων 
• 1-2 εργαστηριακές ασκήσεις ή εκπόνηση μικρής έκτασης 

υπολογιστικού θέματος εφαρμογής ελέγχου σε δυναμικό 
σύστημα (είναι δυνατή η εκπόνηση των εργαστηριακών 
ασκήσεων σε ομάδες φοιτητών) 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

Ελληνική: 
• Κρικέλης, Ν. Ι., Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Εκδόσεις Συμμετρία, 2002. (Εύδοξος: 45290) 
• Nise N. S., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Fountas, 2016. (Εύδοξος: 59380555) 
• Ogata, K., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Fountas, 2011. (Εύδοξος: 12346979) 
• Dorf R. C., Bishop R. H., Σύγχρονα συστήματα αυτόματου ελέγχου, 13η Έκδοση, Εκδόσεις Τζίολα. (Εύδοξος: 

59396181) 
• Kuo B., Golnaraghi F., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Ιων, 2010. (Εύδοξος: 42798) 
• DiStefano J. J., Stubberud Α. R., Williams Ι. J., “Θεωρία και προβλήματα στα συστήματα αυτομάτου 

ελέγχου αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων”, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα 
• Μαλατέστας  Π.  Β.,  Συστήματα  Αυτομάτου  Ελέγχου,  2η   Έκδοση,  Εκδόσεις  Τζιόλα,  2017  (Εύδοξος: 

68369734) 
 

Ξενόγλωσση: 
• Nise N. S., Control Systems Engineering, 7th Edition, Wiley, 2015. 
• Franklin, G. F., Powell, J. D., Emami‐Naeini, A., Feedback Control of Dynamic Systems. 8th Edition, Pearson, 

2019 
• Dorf R.C., Bishop R.H., “Modern Control Systems”, 12th Edition, Prentice Hall 
• Ogata, K., Modern Control Engineering, 5th Edition, Prentice‐Hall, 2011. (Εύδοξος: 12346979) 
• Golnaraghi F., Kuo B.C., Automatic Control Systems, 10th Edition, McGraw‐Hill, 2017. 
• D'Azzo J.J, Houpis C.H., “Linear Control System Analysis And Design: Conventional and Modern”, 4th 

Edition, McGraw‐Hill 
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• Stubberud A., Williams I., DiStefano J., “Schaum's Outline of Feedback and Control Systems”, 2nd Edition, 
McGraw‐Hill 

 
‐ Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Automatica 
• Control Engineering Practice 
• IEEE Transactions on Automatic Control 
• IEEE Transactions on Control of Network Systems 
• IEEE Transactions on Control Systems Technology 
• IET Control Theory and Applications 
• International Journal of Control 
• International Journal of Robust and Nonlinear Control 
• Systems and Control Letters 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ819 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συσκευές Θερμικών Διεργασι ών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Μηχανική Ρευστών, Μεταφορά Θερμότητας, Φαινόμενα 
Μεταφοράς, Φυσικές Διεργασίες 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=78&cat=1&tp=YK1 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση και ο σχεδιασμός των συνηθέστερων συσκευών εναλλαγής
θερμότητας, τόσο σε συνθήκες μονοφασικής μεταφοράς όσο και σε συνθήκες μεταφοράς με αλλαγή
φάσης. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

επιλέγει μεταξύ των διάφορων τύπων εναλλακτών θερμότητας σύμφωνα με τις θερμοφυσικές ιδιότητες
και τα χαρακτηριστικά των ρευμάτων, 
υπολογίζει προκαταρκτικά την απαιτούμενη επιφάνεια εναλλαγής λαμβάνοντας υπόψη το σχηματισμό
επικαθήσεων, 
σχεδιάζει   αναλυτικά   εναλλάκτες   αυλών‐κελύφους,   επιλέγοντας   την   βέλτιστη   κατά   περίπτωση
κατασκευαστική διαμόρφωση, 
σχεδιάζει αναλυτικά τους συνηθέστερους τύπους συμπαγών εναλλακτών (αυλών‐πτερυγίων, πλακών‐
πτερυγίων και πλακών‐πλαισίου), 
υπολογίζει συντελεστές μεταφοράς και πτώση πίεσης σε συνθήκες διφασικής ροής αερίου/υγρού, 
σχεδιάζει αναλυτικά συμπυκνωτές και εξατμιστήρες διαφόρων τύπων, 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=78&amp;cat=1&amp;tp=YK1
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• κατανοεί την κατασκευαστική διαμόρφωση και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των βασικών τύπων 
ατμοπαραγωγών. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Ανασκόπηση πληροφοριών κατασκευαστών συσκευών στο 
διαδίκτυο 
Αναζήτηση φυσικοχημικών ιδιοτήτων σε βάσεις δεδομένων 
Υπολογισμοί σε φύλλο εργασίας (spreadsheet) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 56 
Ασκήσεις εφαρμογής 
Εκπόνηση μελέτης 

52 

Αυτοτελής Μελέτη 42 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

Προκαταρκτικός θερμικός σχεδιασμός εναλλακτών θερμότητας. Προβλήματα επικαθήσεων. Βασικοί τύποι 
εναλλακτών θερμότητας. Σχεδιασμός εναλλακτών διπλού σωλήνα. Κατασκευαστικές παραλλαγές, 
τυποποίηση κατά ΤΕΜΑ και λεπτομερής σχεδιασμός εναλλακτών αυλών‐κελύφους. Σχεδιασμός συμπαγών 
εναλλακτών αυλών‐πτερυγίων, πλακών‐πτερυγίων και πλακών‐πλαισίου. Υπολογισμός διφασικής ροής 
αερίου‐υγρού. Φυσική της συμπύκνωσης. Βασικές παραλλαγές και σχεδιασμός συμπυκνωτών. Φυσική του 
βρασμού, βρασμός πυρηνογένεσης και κρίσιμος βρασμός. Βρασμός με συναγωγή. Σχεδιασμός εξατμιστήρων 
και αναβραστήρων. Εξοικονόμηση ατμού και ενέργειας. Τύποι ατμολεβήτων και βασική ενεργειακή 
ανάλυση. Κατασκευαστική διαμόρφωση και λειτουργικά χαρακτηριστικά ατμοπαραγωγών. Κύκλωμα 
νερού/ατμού και κύκλωμα καυσίμου/καυσαερίων. Θάλαμοι καύσης και στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα. 
Ακτινοβολία φλόγας και καυσαερίων. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γραπτή τελική εξέταση (100%). Γίνεται με ανοικτά όλα τα βιβλία‐
βοηθήματα‐σημειώσεις, και περιλαμβάνει (α) ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής και σύντομης απάντησης και (β) ασκήσεις με
πρακτικούς υπολογισμούς. 

-Suggested bibliography: 
• Lecture notes 
• Kakac "Boilers, Evaporators and Condensers" 
• Hesselgreaves “Compact Heat Exchangers” 
• Wallis “One-Dimensional Two‐Phase Flow” 
• Tong, Tang “Boiling Heat Transfer and Two‐Phase Flow” 

- Related academic journals: 
• International Journal of Multiphase Flow 
• International Journal of Heat and Mass Transfer 
• Applied Thermal Engineering 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ818 ΕΞΑΜΗΝ Ο ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προηγμένα Συστήματα Μετατ ροπής Ενέργειας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 6 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 2  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Ειδικού υποβάθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κανένα 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι στην αγγλική 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=61&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A1 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει σε επαφή - για πρώτη φορά - τους προπτυχιακούς Μηχανολόγους 
φοιτητές/ριες με σύγχρονες αλλά και μελλοντικές συσκευές και συστήματα μετατροπής και αποθήκευσης 
(ανανεώσιμης) ενέργειας. Να τους βοηθήσει να κατανοήσουν: ι) τα συστατικά από τα οποία αποτελούνται 
(ανατομία), ιι) τις βασικές αρχές λειτουργίας των (φυσιολογία) και ιιι) τους τρόπους αξιοποίησης τους για 
μεγιστοποίηση της απόδοσης και μείωση του κόστους κατασκευής και των ρύπων. 
Αρχικά γίνεται εισαγωγή στα καύσιμα, συμβατικά, ανανεώσιμα και εναλλακτικά, δίνοντας έμφαση στην 
παραγωγή και αποθήκευση του υδρογόνου και στα βιοκαύσιμα. Έμφαση δίνεται στους τρόπους μετατροπής 
της χημικής ενέργειας των καυσίμων σε άλλες πιο αξιοποιήσιμες μορφές κυρίως με καταλυτικές μεθόδους. 
Στην συνέχεια γίνεται παρουσίαση των μελλοντικών συσκευών μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας και 
στις αποδόσεις τους. Η αποδόσεις των συσκευών αυτών συγκρίνονται με τις αποδόσεις των συμβατικών 
συσκευών (μηχανών εσωτερικής και εξωτερικής καύσης). Στη συνέχεια της ύλης γίνεται παρουσίαση της 
ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης (controlled thermonuclear fusion), τεχνολογία που πιστεύεται θα 
απασχολήσει την ανθρωπότητα σε 30-50 χρόνια. Τέλος γίνεται παρουσίαση υβριδικών συστημάτων 
μετατροπής ενέργεια για την αύξηση της απόδοσης. Αυτά τα συστήματα είναι δυνατόν να αγγίξουν 
αποδόσεις στο 80% κάτι που με τα σημερινά συστήματα είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Κατά την διάρκεια των 
μαθημάτων οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα θέμα το οποίο ετοιμάζουν και παρουσιάζουν τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ρια θα είναι σε θέση: 

• Να έρθει σε επαφή με την οικονομία υδρογόνου, να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά του υδρογόνου ως 
φορέα ενέργειας και των βιοκαυσίμων, καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της παρασκευής, αποθήκευσης και χρήσης τους (υδρογόνου, βιοκαυσίμων) στο περιβάλλον και 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=61&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A1
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στην παγκόσμια οικονομία 
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• Να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους μετατροπής της χημικής ενέργειας των καυσίμων σε ηλεκτρική 
ενέργεια. 

• Να μπορεί να αναγνωρίζει και να προσδιορίζει την απόδοση των σύγχρονων συσκευών μετατροπής 
και αποθήκευσης ενέργειας (όπως fuel cells, μπαταρίες λιθίου‐νατρίου, υπερπυκνωτές κλπ), και των 
επιπτώσεων της χρήσης των στην οικονομία και στο περιβάλλον. 

• Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων και να μπορεί να 
σχεδιάσει το κύκλωμα μέτρησης της απόδοσης του. 

• Να γνωρίζει βασικά στοιχεία χημικής ανάλυσης αντιδράσεων που πραγματοποιούνται στα 
συστήματα μετατροπής ενέργειας. 

• Να μπορεί να μετρήσει την ηλεκτροχημική απόδοση στοιχείων όπως οι fuel cells. 
• Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά κατασκευής και λειτουργίας μελλοντικών συστημάτων 

μετατροπής ενέργειας όπως η ελεγχόμενη θερμοπυρηνική σύντηξη, οι μηχανές προώθησης με 
ιόντα, τα θερμοϊονικά συστήματα και τα υβριδικά συστήματα κυψέλης καυσίμου‐αεριοστρόβιλου. 

• Να έρθει σε επαφή με κάποια από τα εξεταζόμενα συστήματα μέσω ειδικά σχεδιασμένων 
εργαστηριακών ασκήσεων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Λήψη αποφάσεων Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Αυτόνομη εργασία και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Ομαδική εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον …… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Άλλες… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Ομαδική εργασία 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Θεωρία 
Συμβατικά καύσιμα, Εναλλακτικά. Καύσιμα, Παραγωγή και Αποθήκευση Υδρογόνου, Οικονομία Υδρογόνου. 
Βιομάζα.  Βιοαέριο.  Εισαγωγή  στην  Καταλυτική  Καύση.  Καταλυτικές  Μέθοδοι  για  την  Μετατροπή  της 
Ενέργειας, Καταλυτικοί Στρόβιλοι, Καταλυτικοί Καυστήρες. Περιβάλλον και Οικονομία (3 εβδομάδες) 
Ηλεκτροχημικές  συσκευές  μετατροπής  και  αποθήκευσης  ενέργειας:  Κυψέλες  καυσίμου,  Συστήματα 
ηλεκτρόλυσης,  Υπερπυκνωτές,  Μπαταρίες  Λιθίου,  Μπαταρίες  Νατρίου,  Ηλεκτροχημικοί  Αισθητήρες, 
Ηλεκτροχημικοί αντιδραστήρες, Μεμβράνες (3 εβδομάδες) 
Φωτοβολταϊκά κελιά, Θερμοηλεκτρικά Συστήματα. Προωθητικά Συστήματα με Ιόντα, Ελεγχόμενη 
Θερμοπυρηνική σύντηξη, Συνδυασμένα συστήματα κυψέλης καυσίμου‐αεριοστρόβιλου για την προσαύξηση 
της απόδοσης. (3 εβδομάδες) 

 
Εργαστηριακές Ασκήσεις (4 εβδομάδες) 
Μέτρηση απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 
Συναρμολόγηση - αποσυναρμολόγηση - λειτουργία Κυψελίδας Καυσίμου, και μέτρηση απόδοσης της. 
Συνδυασμένο σύστημα κυψέλης καυσίμου‐φωτοβολταϊκού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Εισαγωγή   στα    εργαστηριακά   συστήματα    ανάλυσης   (αναλυτές   αερίων,   αέρια    χρωματογραφία, 
φασματογράφος μάζας, καταλυτικοί αντιδραστήρες). 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Φοιτητοκεντρική διδασκαλία. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση διαφανειών 
Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του 
μαθήματος 
Εργαστηριακές ασκήσεις 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας/εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του 
ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 36  
Εργαστηριακές ασκήσεις 16  
Εκπόνηση μελέτης (project), σε 
συνεργασία με τον διδάσκοντα, και 
παρουσίαση της σε όλους τους 
φοιτητές (συλλογή βιβλιογραφικών 
πληροφοριών, συγγραφή 30-50 
σέλιδης έκθεσης και 20-25 
διαφανειών και παρουσίαση τους). 

28  

Αυτόνομη μελέτη και εξετάσεις 70  
   

Σύνολο Μαθήματος 150  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική 
ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση/Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς,ΚαλλιτεχνικήΕρμηνεία,Άλλη/Άλλες 

Αναφέρονταιρητάπροσδιορισμένακριτήριααξιολόγησηςκαι 
εάνκαιπουείναιπροσβάσιμααπότουςφοιτητές. 

 
Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική 
εξέταση του εξαμήνου (70%) και από τις εβδομαδιαίες 
εργαστηριακές ασκήσεις, την τελική παρουσίαση του θέματος 
(Project) που ετοιμάζουν οι φοιτητές σε ομάδες των δύο (30%). 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Φραγκιαδάκης Ι.Ε., "Φωτοβολταικά Συστήματα", 2η Έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2007. 
• Joshua and Kaia Tickell, «From the Fryer to the fuel tank. The complete guide to using Vegetable Oil as an 

alternative Fuel», Second Edition, Green Teach Publishing, 1999. 
• A.W. Culp, «Principles of Energy Conversion», McGraw Hill Series in Mechanical Engineering, Second 

Edition, 1991. 
• E.S. Cassedy, P.Z. Grossman, “Introduction to Energy Resources, Technology and Society”, Second Edition, 

Cambridge University Press, 1998. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΜ0014 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

     ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Υπολογιστική Ρευστοδυναμική με Πεπερασμένα Στοιχεία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 
 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=158&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A1 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση της Μεθόδου των Πεπερασμένων 
Στοιχείων για την επίλυση προβλημάτων από την περιοχή των Φαινομένων Μεταφοράς. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Να  αναπτύσσει  αλγόριθμους  και  κώδικες  για  την  επίλυση γραμμικών  και  μη  γραμμικών 
προβλημάτων ροής με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων σε μια και δυο διαστάσεις 

• Να χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές κατασκευής πλέγματος που προσαρμόζεται σε  κινούμενες 
διεπιφάνειες. 

• Να διεξάγει παραμετρική μελέτη και να αναλύει τα αποτελέσματα της αριθμητικής επίλυσης με βάση 
τη φυσική του προβλήματος 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=158&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A1
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 50  
Ασκήσεις 70  
Αυτοτελής Μελέτη 30  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Ι. Ασκήσεις (100%) 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Αυτόνομη Εργασία 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Επισκόπηση Εξισώσεων Φαινομένων Μεταφοράς. Επισκόπηση Μεθόδου Πεπερασμένων Στοιχείων σε 1 
Διάσταση: Εξαγωγή ασθενούς μορφής - Κατασκευή και σύνδεση των στοιχειακών πινάκων - Εφαρμογή 
συνοριακών συνθηκών - Επίλυση χρονο‐μεταβαλλόμενων προβλημάτων. Ανάπτυξη κώδικα πεπερασμένων 
στοιχείων. Αριθμητική ολοκλήρωση‐Ολοκλήρωση κατά Gauss. Πεπερασμένα Στοιχεία σε 2 Διαστάσεις: 
Ασθενής μορφή διαφορικής εξίσωσης - Παραγωγή συναρτήσεων βάσης 2 διαστάσεων - Μετασχηματισμός από 
την τοπική στην συνολική αναπαράσταση‐ Επιβολή συνοριακών συνθηκών. Επίλυση μη Γραμμικών 
Προβλημάτων: Χρήση επαναληπτικών μεθόδων, π.χ. Picard iterations, Newton-Raphson. Τεχνικές κατασκευής 
πλέγματος: Mέθοδος spine - Ελλειπτική μεθοδολογία κατασκευής πλέγματος. Επίλυση Ελλειπτικών 
Προβλημάτων Ροής με Ανακυκλοφορία: Επίλυση Navier-Stokes σε δύο διαστάσεις. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Ασημακόπουλος, Δ. & Ν. Μαρκάτος, Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Παπασωτηρίου, 1995. 
• Μπεργελές, Γ., Υπολογιστική Ρευστομηχανική, Τόμος 1&2, Εκδ. Συμεών, 1997. 
• Anderson, D.A., J.C. Tannehill, R.H. Pletcher, Numerical Heat Transfer &Fluid Flow, Taylor & Francis, 

1997. 
• Reddy, J. N., An Introduction to the Finite Element Method, McGraw Hill, 1993. 
• Donea, J. & Huerta, A. “Finite element methods for flow problems”, John Wiley & Sons 2003. 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Journal of Fluid Mechanics 
• Journal of Computational Fluids 
• Physics of Fluids 
• Journal of Computational Physics 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM820 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Ρεολογία και Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 
Υποβάθρου, Eπιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=136&cat=1&tp=EK1 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το παρόν μάθημα έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με τις αναγκαίες γνώσεις
για να κατανοήσουν τις βασικές αρχές: ρεολογίας και τεχνολογίας των πολυμερών. Αρχικά παρουσιάζεται
στους φοιτητές η έννοια του πολυμερούς, ποιες οι βασικές του ιδιότητες (π.χ. μέσο μοριακό βάρος,
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, μοριακή αρχιτεκτονική μακρομορίων), έτσι ώστε να κατανοηθεί
πως τα πολυμερή και γιατί διαφέρουν από άλλα κοινά υλικά. Ακολούθως, παρουσιάζεται στους φοιτητές
η έννοια του ιξώδους μη‐Νευτωνικού ρευστού μέσω διαφόρων καταστατικών εξισώσεων. Κατόπιν οι
καταστατικές εξισώσεις χρησιμοποιούνται για να αναλυθούν μονοδιάστατα προβλήματα ροής σε
γεωμετρίες τύπου αγωγού και παραλλήλων πλακών. Εν συνεχεία, οι φοιτητές εισάγονται στα βασικά είδη
ρεολογικών μετρήσεων πολυμερικών τηγμάτων και διαλυμάτων: τριχοειδής ιξωδομετρία και δείκτες ροής
τήγματος οι οποίες συνοδεύονται με υπολογισμούς και παλινδρόμηση πειραματικών δεδομένων.
Κατόπιν γίνεται εισαγωγή στην έννοια της ιξωδοελαστικότητας. Παρουσιάζονται οι έννοιες του εκτατικού
ιξώδους (και της αντοχής τήγματος) και των ορθών τάσεων και ο τρόπος με τον οποίο μετρώνται. Στη
συνέχεια γίνεται εισαγωγή στα προβλήματα ασταθειών πολυμερικών τηγμάτων οι οποίες
παρουσιάζονται κατά την έξοδό τους από κανάλια ροών. Γίνεται σύνδεση της ελαστικής συμπεριφοράς 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=136&amp;cat=1&amp;tp=EK1
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των πολυμερικών τηγμάτων με το είδος και το εύρος της αστάθειας. Ακολούθως, οι φοιτητές εισάγονται 
στις δυναμικές ρεολογικές μετρήσεις και πως μπορεί κανείς να αντλήσει από αυτές πληροφορίες για την 
μοριακή αρχιτεκτονική καθώς και πως συνδέεται με τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. Το επόμενο 
κομμάτι της ύλης είναι αφιερωμένο στη βασική μέθοδο κατάσκευής πολυμερικών προϊόντων, την εκβολή 
μονοκόχλιων εκβολέων. Εισάγονται τα είδη των εκβολέων, η δομή και η γεωμετρία του κοχλία καθώς 
επίσης και πως μοντελοποιείται η ροή του πολυμερούς εντός του κοχλία. Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία 
αναμεικτών που τοποθετούνται στο τέλος του κοχλία και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ομογενοποίηση 
του τήγματος με άλλα στοιχεία όπως πληρωτές, χρώμα κτλ. Διεξάγονται αναλυτικοί υπολογισμοί για ροπή 
και κατανάλωση ισχύος εκβολέα. Στη συνέχεια αναλύονται τα είδη κεφαλών και τρόποι εκβολής για 
παραγωγή φίλμ, υμενίων, σωλήνων και τύπου προφίλ. Μέρος της ανάλυσης αφιερώνεται σε περιγραφή 
της ροής εντός των κεφαλών μέσω υπολογισμών και πως επηρεάζεται από την ρεολογία του πολυμερούς. 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται και υπολογίζεται η μετάδοση θερμότητας στον εκβολέα και στην κεφαλή. 
Παρουσιάζονται και αναλύονται τρόποι σχεδιασμού κεφαλών εκβολής μέσω υπολογισμών 
μονοδιάστατης ροής και λογισμικών προσομοίωσης ροών, σε συνδυασμό με πραγματικά δεδομένα 
ρεολογικών μετρήσεων. 

 
Κατόπιν της επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να 

 αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις τυπικές ιδιότητες των πολυμερών, 
 επιλύουν και να αναλύουν προβλήματα μονοδιάστατων ροών μη‐Νευτωνικού ιξώδους ρευστού 

σε τυπικές γεωμετρίες (αγωγός, παράλληλες πλάκες), 
 γνωρίζουν την αρχή λειτουργίας ενός τριχοειδούς ιξωδομέτρου και να αναλύουν τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων για ρεολογική κατηγοριοποίηση και διαχωρισμό των πολυμερών, 
 γνωρίζουν τον τρόπο μέτρησης και να αναλύουν τον δείκτη ροής τηγμάτων πολυμερών, ένα 

εργαλείο που χρησιμοποιείται εκτενώς στην βιομηχανία για έλεγχο ποιότητας πάσης φύσεως 
πλαστικών προϊόντων, 

 γνωρίζουν τον τρόπο μέτρησης του εκτατικού ιξώδους πολυμερικών τηγμάτων και της αντοχής 
τήγματος, που χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία παρασκευής φιλμ, φύλλων και 
υμενίων, 

 γνωρίζουν, να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα είδη ασταθειών κατά την έξοδο του υλικού από 
κανάλια εκβολής και πως ο τύπος του πολυμερούς επηρεάζει το είδος και το εύρος της αστάθειας 
και κατ’ επέκταση τη γεωμετρία και την επιφάνεια του προϊόντος, 

 γνωρίζουν την αρχή λειτουργίας δυναμικών μετρήσεων και να αναλύουν τα αποτελέσματα τους 
για την κατανόηση της δομής του πολυμερούς, 

 γνωρίζουν την αρχή λειτουργίας μονοκόχλιου εκβολέα και τους τύπους των κοχλίων που 
χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη ρεολογική συμπεριφορά του πολυμερούς, 

 γνωρίζουν των τύπο και την αρχή λειτουργίας των αναμεικτών που εδράζονται στο τέλος του 
κοχλία, 

 υπολογίζουν την ικανότητα άντλησης, την πτώση πίεσης, την ροπή και την παροχή ισχύος ενός 
εκβολέα σε συνδασμό με ρεολογικά δεδομένα, 

 σχεδιάζουν (design) τον κοχλία του εκβολέα ανάλογα με την ρεολογία του πολυμερούς,, 
 υπολογίζουν την πτώση πίεσης, διατμητική τάση στο τοίχωμα και άλλες σχετικές ποσότητες σε 

κεφαλες εκβολής και πως αυτά τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό των 
κεφαλών, 

 εκτελούν υπολογισμούς για μετάδοση θερμότητας στον μονοκόλχιο εκβολέα και στην κεφαλή 
εκβολής., 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Βασικές ιδιότητες πολυμερών: Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, μέσο μοριακό βάρος, 

αντοχή σε θραύση, πυκνότητα, αρχιτεκτονική μακρο‐μορίων κτλ. 
2. Διατμητικό ιξώδες: Μη‐Νευτωνικά ρεολογικά μοντέλα ιξώδους ρευστού: Ostwald-De Waele, 

Carreau-Yasuda, Cross. Μονοδιάστατη μη νευτωνική ροή σε αγωγό, μεταξύ παραλλήλων και υπο 
κλίση πλακών και συγκλίνοντος αγωγού. Μη‐Νευτωνική ροή Couette. Ανάλυση ροής σε 
τριχοειδής ιξωδόμετρο και δείκτες ροής τήγματος. Διόρθωση Rabinowitsch. Μη‐ 
ισοθερμοκρασιακή μελέτη ροών. Mέθοδος μέτρησης ολίσθησης στο τοίχωμα. Μοντέλα 
διατμητικού ιξώδους για τρισδιάστατη ανάλυδη ροής. 

3. Ιξωδοελαστικότητα: Μερικά ασυνήθιστα ρεολογικά φαινόμενα. Αριθμός Deborah και αριθμός 
Weissenberg. Μοντέλο ρευστού Maxwell. Πρώτη και δεύτερη διαφορά ορθών τάσεων. Εκτατικό 
ιξώδες. Ροή σε αγωγό απότομης μεταβολής διαμέτρου. Διόρθωση Bagley. Υπολογισμός 
εκτατικού ιξώδους με τη μέθοδο του Cogswell. Καταστατικές εξισώσεις: Γενικευμένο Νευτωνικό 
Ρευστό, μεταφερόμενο μοντέλο Maxwell, μοντέλο De Gennes, μοντέλο Κ‐ΒΚΖ. Διόγκωση 
εκβαλλόμενου. Ελαστικότητα τήγματος και χαλάρωση τάσης. 

4. Αστάθειες πολυμερών κατά την έξοδο από κανάλια: δέρμα καρχαρία, ρήξη τήγματος, 
συσσώρευση τήγματος στην έξοδο κεφαλών εκβολής και ρήξη επιφάνειας πολυμερούς που 
περιέχει φυσικούς πληρωτές (όπως ρινίσματα ξύλου, φλοιούς ρυζιού κτλ). 

5. Δυναμικές ρεολογικές μετρήσεις περιστρεφόμενων ιξωδομέτρων: Ρεόμετρο κώνου‐πλάκας και 
παραλλήλων πλακών. Γραμμική ιξωδοελαστικότητα ή Μικρού Πλάτους Ταλαντωτική Διάτμηση. 
Μέτρο αποθήκευσης, μέτρο απωλειών, σύνθετο ιξώδες, κανόνας Cox-Merz. Αντοχή τήγματος. 

6. Μονοκόχλιοι εκβολείς: Σχεδιασμός αντλίας τήγματος, υπολογισμός παροχής εκβολέα 
τροφοδοτούμενος με τήγμα, ροή Couette με ανθιστάμενη πίεση, σημείο λειτουργίας 
μονοκόχλιου εκβολέα, μεταφορά στερεού, κοχλίας με ανάγλυφο βαρέλι, τήξη πολυμερούς στον 
εκβολέα, άντληση τήγματος σε εκβολέα, δίνες Moffatt, κοχλίες ρυθμιζόμενου φραγμού, κοχλίες 
με στοιχεία ανάμειξης τύπου Maddock και Egan, διασπαρτική και κατανεμημένη ανάμειξη, 
υπολογισμός ισχύος, κοχλίες πολλαπλών ελικώσεων, υπολογισμοί και ανάλυση ενός τυπικού 
εκβολέα. 

7. Κεφαλές εκβολής: (i) κεφαλές  εκβολής επίπεδων φίλμ και φύλλων, σχεδιασμός κεφαλών 
επίπεδων φίλμ, πολυμερικά υλικά που χρησιμοποιούνται, (ii) κεφαλές εκβολής φίλμ με 
εμφύσηση, σχετικά πολυμερικά υλικά, βασικές αρχές σχεδιασμού κεφαλών φίλμ με εμφύσηση, 
σχήμα εμφυσημένου φίλμ από δακτύλιους συμπιεσμένου αέρα, (iii) συνεκβολή πολλαπλών 
στρώσεων σε κεφαλές εκβολής επίπεδου φίλμ και φίλμ με εμφύσηση, αστάθειες συνεκβολής 
λόγω ασυμβατότητας ιξώδους των στρώσεων, διεπιφανειακές  αστάθειες, ανάλυση 
μονοδιάστατης ροής συνεκβολής, (iv) εκβολή σωλήνων και αγωγών, τύποι κεφαλών, 
σχηματισμός γραμμών συνένωσης, συσκευή ρύθμισης ακτίνας σωλήνα μετά την έξοδο από την 
κεφαλή, στεροποίηση σωλήνα, αγωγοί και σωληνώσεις τύπου σπιράλ, εξίσωση Barlow για 
περιφερική αντοχή σε ρήψη σωλήνα, (v) εκβολή τύπου προφίλ, μη εξισορροπημένη ροή, τύποι 
κεφαλών προφίλ 

8. Διπλοκόχλιοι εκβολείς: αρχή λειτουργίας, τύποι κοχλίων, κοχλίες αποτελούμενη από 
αποσπόμενα μέρη στο ίδιο κοχλία, ανάμειξη σε διπλοκόχλιους εκβολείς 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 
Χρήση διαφανειών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του 
μαθήματος 
Εργαστηριακές ασκήσεις 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου,  Μελέτη  & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 35 
Αυτοτελής Μελέτη 45 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση 
/ Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη 
/ Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

I. Γραπτή τελική εξέταση (60%). 
II. Ασκήσεις υπολογισμών (20%) σε εβδομαδιαία βάση. 

III. Εργαστηριακές ασκήσεις (20%). Εργαστηριακές 
ασκήσεις σε υπολογισμούς προσδιορισμού 
κατανομής μοριακών βαρών, παλινδρόμηση 
ρεολογικών μετρήσεων τριχοειδούς ιξωδομέτρου, 
σχεδιασμός μονοκόχλιου εκβολέα, σχεδιασμός 
κεφαλών επίπεδου φιλμ και με εμφύσηση, 
εξισορρόπηση ροής σε κεφαλή τύπου προφίλ. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• J. Vlachopoulos and N.D. Polychronopoulos, Understanding Rheology and Technology of Polymer 

Extrusion, First Edition, Polydynamics Inc, Dundas, Ontario, Canada (2019) 
• S. Middleman, Fundamentals of Polymer Processing, McGraw Hill (1977) 
• R.B. Bird, R.C. Armstrong, O. Hassager, Dynamics of Polymeric Liquids vol. 1, Wiley (1987) 
• D.H. Morton‐Jones, Polymer Processing, Chapman and Hall, London (1989) 
• C.W. Macosko, Rheology: Principles, Measurements and Applications, VCH Publishers (1994) 
• J.M. Dealy, K.F. Wissbrun, Melt Rheology and its Role in Plastics Processing, Chapman and Hall, 

London (1996) 
• T.D. Papathanasiou and D.C. Guell, Flow Induced Alignment in Composite Materials, Woodhead 

Publishers (1997) 
• Z. Tadmor, C.G. Gogos, Principles of Polymer Processing, John Wiley and Sons (2006) 

 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Journal of Rheology 
• Rheologica Acta 
• International Polymer Processing 
• Polymer Engineering and Science 
• Advances in Polymer Technology 
• Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 
• Applied Rheology 
• Macromolecules 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 

ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM821 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Σύνθετα Υλικά 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Ειδικού υποβάθρου και ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

MM100, MM200, MM300, MM400, MM402, MM502 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=157&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A2 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=157&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A2
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους της Θεωρίας των Σύνθετων
Υλικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εφαρμογές ορισμένων ευρέως γνωστών αναλυτικών λύσεων σε σύνθετα 
υλικά πρακτικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων τύπου Hashin-
Shtrikman για υλικά με σωματιδιακή μικροδομή και της αυτό-συνεπούς (self-consistent) εκτιμήσεως για υλικά 
με κοκκώδη μικροδομή. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

Διατυπώνει μαθηματικά το προβλήματα ομογενοποίησης ενός σύνθετου υλικού, το οποίο
συμπεριλαμβάνει το ζήτημα της περιγραφής της καταστατικής συμπεριφοράς των συνιστωσών
(ομογενών) του φάσεων, τον ορισμό των εξισώσεων στατικής ισορροπίας, την περιγραφή της
υποκείμενης μικροδομής και τον ορισμό των μακροσκοπικών (ή ομογενοποιημένων) του ιδιοτήτων. 
Επιλύει προβλήματα ομογενοποίησης χρησιμοποιώντας ακριβείς ή προσεγγιστικές μεθοδολογίες. 
Εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα πάνω στη σχέση που συνδέει τις μακροσκοπικές ιδιότητες σύνθετων
υλικών με την υποκείμενη μικροδομή και τις ιδιότητες των συνιστωσών τους φάσεων. 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υλικό υποστήριξης του μαθήματος διανέμεται μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας UTH e-Class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 70 
Εργασίες 35 
Αυτοτελής Μελέτη 45 

 
 
 
 

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 150 
πιστωτική μονάδα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Κυρτότητα συναρτήσεων και ο μετασχηματισμός Legendre-Fenchel. Καταστατική 
συμπεριφορά των υλικών: ελαστικότητα, ιξωδοπλαστικότητα, πλαστικότητα. Συμμετρίες (ανισοτροπία) των 
υλικών: ορθοτροπία, εγκάρσια ισοτροπία, ισοτροπία. Το πρόβλημα στατικής ισορροπίας ετερογενών 
σωμάτων: οι εξισώσεις πεδίου και οι κλασικές αρχές του λογισμού των μεταβολών (variational principles). Το 
πρόβλημα ομογενοποίησης: η έννοια του αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου (RVE), περιοδικές και τυχαίες 
μικροδομές, ορισμός της ομογενοποιημένης (ή μακροσκοπικής) συμπεριφοράς των σύνθετων υλικών. Τα 
κλασικά φράγματα των Voigt και Reuss. Ορισμένες ακριβείς λύσεις: υλικά με στρωματώδεις μικροδομές, τα 
σύνολα των όμοιων, σύνθετων, σφαιρικών και κυλινδρικών στοιχείων του Hashin. Το πρόβλημα του Eshelby: 
ένα ελλειψοειδές, γραμμικά ελαστικό σωματίδιο μέσα σε έναν άπειρο, γραμμικά ελαστικό φορέα. Η μέθοδος 
Hashin-Shtrikman και τα φράγματα των Hashin και Shtrikman για σύνθετα υλικά με στατιστικά ισότροπη 
κατανομή των φάσεων.  Γενίκευση (Willis) της μεθόδου  Hashin-Shtrikman σε  υλικά με  ανισότροπες 
("ελλειψοειδείς") κατανομές των φάσεων. Εκτιμήσεις και φράγματα για γραμμικώς ελαστικά σύνθετα υλικά με 
τυχαία κατανομή της ετερογένειας: ελλειψοειδείς, σφαιροειδείς, σφαιρικές, ινώδεις και στρωματώδεις 
μικροδομές. Πολυκρυσταλλικές (κοκκώδεις) μικροδομές: η αύτο-συνεπής (self-consistent) εκτίμηση. 



265 

 

 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 
Μέθοδοι αξιολόγησης: τέσσερεις γραπτές εργασίες (30%), προφορική
παρουσίαση μιας ομαδικής εργασίας (20%) και μια γραπτή, τελική
εξέταση (50%). 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Ponte Castaneda, P., Heterogeneous Materials, Lecture Notes, 2005. 
• Willis, J.R., Mechanics of Composite Materials, Lecture Notes, 2002. 
• Milton, G. W., Theory of Composites, Cambridge University Press, 2002. 
• Christensen, R. M., Mechanics of Composite Materials, New York: Wiley-Interscience, 1979. 
• Torquato, S., Random Heterogeneous Materials: Microstructure and Macroscopic Properties, 

Springer, 2002. 
‐ Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Journal of the Mechanics and Physics of Solids 
• International Journal of Solids and Structures 
• Advances in Applied Mechanics 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ824 ΕΞ ΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αστοχίες Μηχανολογικών Στοιχε ίων και Κατασκευών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΜ404 Φυσική Μεταλλουργία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS 

 
Nαι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=143&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A2 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα πραγματεύεται τις αστοχίες (failures) των μηχανολογικών στοιχείων και κατασκευών. Αναλύονται 
οι συνηθέστεροι μηχανισμοί αστοχίας και εξετάζονται οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης αστοχιών. Επίσης 
παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των αστοχιών (failure analysis). 
Υποστηρίζεται από εβδομαδιαία εργαστηριακή άσκηση όπου ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με πραγματικές 
μελέτες περιπτώσεων αστοχιών (case studies) από την Ελληνική Βιομηχανία καθώς και τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Επίσης καλείται να διεκπεραιώσει αυτόνομα μία συγκεκριμένη μελέτη αστοχίας. Τα case 
studies προέρχονται από τις μελέτες που έχουν διεκπεραιωθεί από το Εργαστήριο Υλικών τα τελευταία χρόνια. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοούν βασικούς μηχανισμούς αστοχίας. 
• Αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά θραύσεων. 
• Περιγράφουν κυριότερες αιτίες πρόκλησης αστοχιών. 
• Χρησιμοποιούν βασικές εργαστηριακές μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών. 
• Σχεδιάζουν μέτρα (σχεδιασμό/παραγωγή) για την αποφυγή αστοχιών. 

http://mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=143&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A2
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

1. Οι μηχανισμοί, τα αίτια και η ανάλυση των αστοχιών 
• Εισαγωγή 
• Μηχανισμοί αστοχίας 
• Οι κυριότερες αιτίες αστοχίας 
• Η μεθοδολογία της ανάλυσης των αστοχιών 

2. Αστοχίες Διάβρωσης 
• Ομοιόμορφη διάβρωση 
• Γαλβανική διάβρωση 
• Τρηματική διάβρωση 
• Σχισματική διάβρωση 
• Επιλεκτική διάβρωση 
• Σπηλαίωση 
• Μηχανική διάβρωση 
• Eργοδιάβρωση 
• Ψαθυροποίηση υδρογόνου 

3. Αστοχίες σε υψηλές θερμοκρασίες 
• Οξείδωση 
• Ενανθράκωση 
• Μεταλλική κονιοποίηση 
• Διάβρωση από προϊόντα καύσης 
• Σουλφιδίωση 
• Θερμικό σοκ 

4. Μηχανικές αστοχίες 
• Κόπωση 
• Φθορά 
• Ερπυσμός 
• Ψαθυρή θραύση 
• Πλαστική παραμόρφωση 

5. Επιπτώσεις στο μηχανολογικό σχεδιασμό 
• Σχεδιασμός για βελτιστοποίηση αντοχής σε: κόπωση, ερπυσμό, διάβρωση 

 
Εργαστήρια 

1. Παράδειγμα αστοχίας λόγω Γαλβανικής διάβρωσης, Εργαστηριακή αξιολόγηση 
2. Παράδειγμα αστοχίας λόγω Τρημματικής διάβρωσης, Εργαστηριακή αξιολόγηση 
3. Παράδειγμα αστοχίας λόγω διάβρωσης σχισμών (crevice corrosion), Εργαστηριακή αξιολόγηση 
4. Παράδειγμα αστοχίας λόγω Εργοδιάβρωσης (stress corrosion cracking), Εργαστηριακή αξιολόγηση 
5. Παράδειγμα αστοχίας εξαιτίας Ψαθυροποίησης Υδρογόνου, Εργαστηριακή αξιολόγηση 
6. Παράδειγμα αστοχίας εξαιτίας διάβρωσης υψηλών θερμοκρασιών (hot corrosion), Εργαστηριακή 

αξιολόγηση 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Αναζήτηση case studies στο διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης  του  φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 56  
Ασκήσεις εφαρμογής 
Εκπόνηση μελέτης 

52  

Αυτοτελής Μελέτη 42  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ασκήσεις , Έκθεση Εργαστηρίου και Προφορική τελική εξέταση . 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

7. Παράδειγμα αστοχίας εξαιτίας θερμικού σοκ., Εργαστηριακή αξιολόγηση. 
8. Παράδειγμα αστοχίας εξαιτίας σουλφιδίωσης., Εργαστηριακή αξιολόγηση 
9. Παράδειγμα αστοχίας από κόπωση. Εργαστηριακή ανάλυση, Βασικοί Υπολογισμοί κόπωσης 
10. Παράδειγμα αστοχίας εξαιτίας ψαθυρής θραύσης. Εργαστηριακή ανάλυση 
11. Παράδειγμα αστοχίας από ερπυσμό. Εργαστηριακή ανάλυση, Βασικοί Υπολογισμοί ερπυσμού 
12. Αυτόνομη εργασία σε επιλεγμένο για κάθε φοιτητή (ή ομάδα φοιτητών) θέμα. Τα δεδομένα για κάθε 

άσκηση της ομάδας αυτής είναι το ιστορικό της κάθε αστοχίας, καθώς και τα αντίστοιχα δείγματα και 
δοκίμια. Ο φοιτητής θα αναλύσει το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσει τον Εργαστηριακό εξοπλισμό 
που απαιτείται, θα καταγράψει και θα αναλύσει τα αποτελέσματα , θα εντοπίσει το αίτιο της 
αστοχίας και τελικά θα προτείνει συγκεκριμένη λύση για την αποφυγή αντίστοιχης κατάστασης στο 
μέλλον. 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Γ.Ν. Χαϊδεμενοπουλος, Α.Δ.Ζερβάκη, Αστοχίες Υλικών: Case studies από την Ελληνική Βιομηχανία, 
Σημειώσεις Εργαστηρίου Υλικών Παν. Θεσσαλίας. 

• D.R.H.Jones, Engineering Materials 3 - Failure analysis, Pergamon Press, 1993. 
• D. Wulpi, Understanding How Components Fail, ASM, 1999. 
• A. K. Das, Metallurgy of failure analysis, Mc Graw‐Hill,1996. 
• D. Broek, The practical Use of Fracture Mechanics, Kluwer Academic Press, 1988. 
• J. Knott, P. Whithey, Fracture Mechanics. Worked Examples, IOM, 1979. 
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• A. Shukla, Practical Fracture Mechanics in Design, Second Edition, Taylor and Francis,2004. 
• J. A. Collins, Failure of Materials in Mechanical Design: Analysis, Prediction, Prevention, Wiley- 

Interscience, 2007. 
• V. J. Colangelo and F. A. Heiser, Analysis of Metallurgical Failures, John Wiley & Sons, 1987. 
• A. J. McEvily, Metal Failures: Mechanisms, Analysis, Prevention, Wiley‐Interscience, 2001. 

 
Handbooks 

• ASM Handbook, 9th edition, Vol.11 Failure Analysis and Prevention, ASM, 2002 International, 
Materials Park, OH, USA, 1986. 

• Handbook of Case Histories in Failure Analysis, Vol.1 and 2, ASM, 1992 
CD‐ROMs 

• Failure Analysis Library, ASM International, 2000 
Περιοδικά 

• Journal of Failure analysis and prevention, Editor: McIntyre R. Louthan Jr., ASM, ISSN 1547-7029 
• Engineering Failure analysis, Elsevier, Editor D.R.H. Jones, ISSN 1350-6307 

Διαδίκτυο 
• ASM Failure Analysis Center Online, www.asminternational.org/materialsinfo 

http://www.asminternational.org/materialsinfo
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM826 ΕΞΑ ΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπολογιστική Δυναμική των Μ ηχανικών Συστημάτων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=57&cat=1&tp=ΕΚ2 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=57&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A2
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των αναλυτικών και υπολογιστικών μεθοδολογιών που
εφαρμόζονται για την ανάλυση της δυναμικής σύνθετων μηχανικών συστημάτων και μηχανισμών, την
πρόβλεψη της δυναμικής και ταλαντωτικής συμπεριφοράς, και τον πειραματικό προσδιορισμό σημαντικών
χαρακτηριστικών όπως ιδιομορφικών. 
Ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος πρέπει να είναι σε θέση 

να αναπτύσσει μοντέλα σύνθετων μηχανικών συστημάτων που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα
αλληλοσχετιζόμενα παραμορφώσιμα μέλη 
Να καταστρώνει τις εξισώσεις κίνησης σύνθετων μηχανικών συστημάτων με μεθόδους όπως η αρχή των
δυνατών έργων και οι εξισώσεις Lagrange 
Να εφαρμόζει υπολογιστικές μεθόδους για την επίλυση των εξισώσεων κίνησης 
Να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί λογισμικό για την επίλυση των εξισώσεων κίνησης 
να  προβλέπει  με  βάση  την  ανάλυση  των  μοντέλων  την  δυναμική  και  ταλαντωτική  συμπεριφορά
συστημάτων 
Να κατανοεί τις αρχές μείωσης των βαθμών ελευθερίας μοντέλων μηχανικών συστημάτων 
Να μπορεί να προσδιορίζει πειραματικά τα ιδιομορφικά χαρακτηριστικά μηχανικών συστημάτων και να
κατανοεί τις βασικές αρχές πειραματικού προσδιορισμού μηχανικών χαρακτηριστικών 
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• να κατανοεί τα βασικά δυναμικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την δυναμική μηχανικών συστημάτων 
• Να εξοικειωθεί με χρήσιμες εφαρμογές μηχανολόγου μηχανικού 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις,  Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις 35  
Αυτοτελής μελέτη 45  

   
   
   
   
   
   

Σύνολο Μαθήματος 150  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι  αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική   ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) 
ΙΙ. Πρόοδοι (30%) 

Δυνατά έργα, εξισώσεις Lagrange, αρχή Hamilton, ισορροπία, ευστάθεια – Διακριτά γραμμικά συστήματα 
με συμμετρικά και ασύμμετρα μητρώα, ανάλυση με την μέθοδο των ιδιομορφών – Αριθμητικές μέθοδοι 
επίλυσης ιδιο‐προβήματος (επαναληπτικές, Jacobi, Rayleigh-Ritz, subspace iteration) – Αριθμητικές 
μέθοδοι ολοκλήρωσης εξισώσεων κίνησης (μέθοδος κεντρικών διαφορών, μέθοσος Newmark), ευστάθεια 
αριθμητικών σχημάτων – Προσεγγιστικές μέθοδοι ανάλυσης συνεχών μέσων (μέθοδος Galerkin, μέθοδος 
πεπερασμένων στοιχείων) – Σύνθεση κατασκευαστικών συνιστωσών – Εισαγωγή στην δυναμική 
μηχανισμών με παραμορφώσιμα μέλη – Πειραματικός προσδιορισμός ιδιομορφικών χαρακτηριστικών με 
μετρήσεις ταλάντωσης (θεωρία και ανάλυση μετρήσεων) - Εφαρμογές στην δυναμική μηχανών, δυναμική 
σύνθετων κατασκευών (μηχανολογικές, αεροναυπηγικές, θαλάσσιες, κατασκευές πολιτικού μηχανικού, 
ανεμογεννήτριες). 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Νατσιάβας Σ. ,Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων, Εκδόσεις Ζήτη 2016. 
• Νατσιάβας Σ. , Εφαρμοσμένη Δυναμική, Εκδόσεις Ζήτη, 2017. 
• Meierovitch L., Computational Methods in Structural Dynamics, Sijthoff and Noordhoff, The Nederlands, 

1988. 
• Shabana A. A. , Dynamics of Multi-Body Systems, University Press, Cambridge 1998. 
• Craig, Jr., R.R., Strucutral Dynamics: An Introduction to Computer Methods, John Wiley and Sons, 1981. 
• Saad, Y., Iterative Methods for Sparse Linear Systems, 2nd Edition, SIAM, 2003. 
• Pintelon, R., Schoukens, J., System Identification: A Frequency domain Approach, IEEE Press, 2001. 
• Ewins, D.J., Modal Testing: Theory, Practice and Application, Research Studies Press LTD, 2000. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Μ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση νέων μηχανικών σε μία μεθοδολογία επιλογής υλικών κατά 
τον μηχανολογικό σχεδιασμό. Μέσα από μία σειρά διαλέξεων και Case Studies, ο φοιτητής στο τέλος του 
μαθήματος θα μπορεί να εφαρμόζει την μεθοδολογία για την επιλογή υλικού σε σχέση με το σχήμα και 
την κατεργασία του για την ανάπτυξη μηχανολογικών προϊόντων. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ728 ΕΞΑ ΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιλογή Υλικών στο Μηχανολ ογικό Σχεδιασμό 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 
Εργαστηριακες Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Τεχνολογία Υλικων, Μηχανική των Υλικών, Εισαγωγή στις 
Μηχανικές Κατεργασίες 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Δεν έχει ζητηθεί μέχρι τώρα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=118&cat=1&tp=ΕΚ2 

 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=118&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A2
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

• Παρουσίαση τμημάτων ύλης και βίντεο με υπολογιστή και 
προβολέα όπου κρίνεται αναγκαίο. 

• Επίλυση ασκήσεων και Case Studies μέσω Η/Υ με την χρήση 
του προγράμματος Cambridge Engineering Selector (CES) - 
Edupack, που διαθέτει το Εργαστήριο Υλικών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 56  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 14  
Μελέτη για το μάθημα 70  

   
   
   
   
   
   

Σύνολο Μαθήματος 140  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση 
/ Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη 
/ Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 
• Τελική εξέταση 70% 
• Ασκήσεις - Case Studies 30% 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Ο ορισμός και τα στάδια του μηχανολογικού σχεδιασμού. Γενική παρουσίαση της μεθοδολογίας επιλογής 
υλικών. Πρότυπο Case Study. Τα υλικά και οι ιδιότητες των υλικών. Χάρτες επιλογής υλικών. Πηγές 
ιδιοτήτων των υλικών. Αντικειμενική συνάρτηση και δείκτες απόδοσης. Ανελαστικοί και πολλαπλοί 
περιορισμόι. Κριτήρια μεγιστοποίησης της απόδοσης. Συσχέτιση υλικών και σχήματος. Δείκτες απόδοσης 
με συντελεστές σχήματος. Επίδραση της κατεργασίας στο μηχανολογικό σχεδιασμό. Ανασκόπηση των 
κατεργασιών των υλικών. Χάρτες επιλογής κατεργασιών. Αστοχίες Υλικών. Ο ρόλος της μελέτης των 
αστοχιών στην επιλογή υλικών. Ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια στην επιλογή των υλικών. Νέα 
υλικά και καινοτομία. 

• M.F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, 3rd edition, Elsevier,2009 
• M.F. Ashby, H. Schercliff, D. Cebon, Materials: Engineering, Science, Processing and Design, Elsevier, 

2007 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΜΜ838 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

   ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Η Επιστήμη των Δεδομένων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 3 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 3 

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, 

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
 

Eιδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Συνιστώμενα: 
Εφαρμοσμένη Στατιστική (ΜΜ104) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=183&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A3 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=183&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A3
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η προετοιμασία μελλοντικών στελεχών και επιστημόνων της διοίκησης της
εφοδιαστικής αλυσίδας στις δεξιότητες της διεπιστημονικής περιοχής της Επιστήμης των Δεδομένων (Data
Science). Η Επιστήμη των Δεδομένων κάνει εκτεταμένη χρήση αλγορίθμων, μηχανικής μάθησης και
στατιστικής συμπερασματολογίας για την εξαγωγή γνώσης και προβλέψεων. Με βασικό αντικείμενο την
εξαγωγή γνώσης από δεδομένα μεγάλου όγκου του πεδίου της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι
τρεις βασικοί πυλώνες του μαθήματος καθορίζονται από την επιχειρησιακή αναλυτική (Business Analytics),
την επιχειρησιακή ευφυΐα (Business Intelligence) και τη μηχανική μάθηση (Machine Learning). Οι φοιτητές
θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην αποθήκευση και στις τεχνικές επεξεργασίας και
μετασχηματισμού μεγάλων δεδομένων για εξαγωγή μοντέλων πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων. Επίσης,
θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την αποτελεσματική και επιστημονική παρουσίαση και
σύνοψη πολύπλοκων δεδομένων και μοντέλων. Θα γίνει εκπαίδευση τόσο  στη θεωρία  όσο και  στην
εφαρμογή μέσω των εργαστηρίων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ανοικτού
κώδικα,  όπως  τα  NumPy,  SciPy,  Pandas,  Matplotlib,  Scikit-learn  αλλά  και  η  διαδικτυακή  εφαρμογή 
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ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού κώδικα Jupyter Notebook. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται: 

• Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της Επιστήμης των Δεδομένων και τις δυνατότητες που 
τους δίνονται για την καθιέρωση μιας παραγωγικής γραμμής συλλογισμού 

• Να περιγράφουν με  σαφηνεία  την  χρήσιμη  πληροφορία  που  υπάρχει  σε  σύνολα  μεγάλων 
δεδομένων 

• Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της αναλυτικής ως τρόπο σκέψης και της εξόρυξης των δεδομένων 
• Να έχουν κατανοήσει τις τεχνολογίες της Μηχανικής Μάθησης, της Επιχειρησιακής Αναλυτικής και 

της Επιχειρησιακής Ευφυΐα 
• Να  επεξεργάζονται  μεγάλου  όγκου  δεδομένα  και  να  εφαρμόζουν  τις  τεχνικές  στατιστικής 

συμπερασματολογίας 
• Να αποθηκεύουν, καθαρίζουν και μετασχηματίζουν,τα δεδομένα μεγάλου όγκου. 
• Να  εξασκηθούν  στην  ανάλυση  και  αντιμετώπιση  πραγματικών  προβλημάτων  και  μελετών 

περιπτώσεων (case studies) στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
• Να  εφαρμόζουν τις  τεχνικές της  αναλυτικής  και  της  εξόρυξη  των  δεδομένων  και  να    δίνουν 

απαντήσεις σε ερωτήματα επιχειρηματικής φύσης στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
• Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των λύσεων προβλημάτων της Επιστήμης των Δεδομένων στον 

τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
• Να επιχειρηματολογούν για την επιλογή των τεχνικών που συνδύαζουν για την αποτελεσματική 

και επιστημονική παρουσίαση και σύνοψη πολύπλοκων δεδομένων και μοντέλων 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΘΕΩΡHΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Διάλεξη 1: Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python Ι 

• Θεωρητικό υλικό για την γλώσσα προγραμματισμού 
• Ιστορική αναδρομή 
• Το περιβάλλον της Python 
• Έλεγχος και αποσφαλμάτωση κώδικα 
• Τύποι δεδομένων στην Python 

Διάλεξη 2: Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python ΙΙ 
• Παρουσίαση και λειτουργικότητα των βασικότερων τύπων δεδομένων 
• Συναρτήσεις και δομές ελέγχου ροής 
• Είσοδος και έξοδος δεδομένων σε αρχεία 
• Διανύσματα και πράξεις με αυτά με τις βιβλιοθήκες NumPy/SciPy, 
• Επεξεργασία και λειτουργικότητα των δομών δεδομένων της βιβλιοθήκης Pandas 
• Η βιβλιοθήκη Matplotlib για την οπτικοποίηση των δεδομένων 

Διάλεξη 3: Η αναλυτική των δεδομένων ως τρόπο σκέψης 
• Επιστήμη των δεδομένων, τεχνολογία δεδομένων και λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων 
• Τα δεδομένα και οι δυνατότητες της επιστήμης των δεδομένων ως στρατηγικοί πόροι 
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Διάλεξη 4: Επιχειρηματικά προβλήματα και λύσεις μέσω της επιστήμης 
των δεδομένων 

• Η διαδικασία εξόρυξη δεδομένων και τα αποτελέσματά της 
• Άλλες τεχνικές και τεχνολογίες αναλυτικής δεδομένων 
• Στατιστικά στοιχεία/Ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων 
• Αποθήκευση δεδομένων /Ανάλυση παλινδρόμησης 

Διάλεξη 5: Εισαγωγή στην προγνωστική μοντελοποίηση: από τον συσχετισμό 
στην εποπτευόμενη τμηματοποίηση 

• Μοντέλα, επαγωγή και πρόβλεψη 
• Εποπτευόμενη τμηματοποίηση με δένδρα αποφάσεων 

Διάλεξη 6: Η προσαρμογή ενός μοντέλου στα δεδομένα 
• Κατηγοριοποίηση μέσω μαθηματικών συναρτήσεων 
• Παλινδρόμηση μέσω μαθηματικών συναρτήσεων 
• Εκτίμηση πιθανότητας κατηγορίας και λογιστική «παλινδρόμηση» 
• Μη γραμμικές συναρτήσεις, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, και νευρωνικά δίκτυα 

Διάλεξη 7: Η υπερπροσαρμογή και η αποφυγή της 
• Γενίκευση/Υπερπροσαρμογή 
• Mελέτη της υπερπροσαρμογής 
• Από  την  αξιολόγηση  των  μοντέλων  μέσω  της  παρακράτησης  δεδομένων  στη  διασταυρωτική 

επικύρωση 
• Καμπύλες μάθησης 
• Αποφυγή υπερπροσαρμογής και έλεγχος πολυπλοκότητας 
• Αποφυγή της υπερπροσαρμογής στην επαγωγή δένδρου αποφάσεων 

Διάλεξη 8: Ομοιότητα, γείτονες, και συστάδες 
• Ομοιότητα και απόσταση 
• Η μέθοδος των «πλησιέστερων γειτόνων» 
• Συσταδοποίηση 
• Η μέθοδος των K-means 

Διάλεξη 9: Άλλες Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 
• Ανάλυση κύριων συνιστωσών 
• Παραγοντική ανάλυση 
• Μοντέλα Νευρωνικών δικτύων 

Διάλεξη 10: Οπτικοποίηση της απόδοσης των μοντέλων 
• Κατάταξη αντί κατηγοριοποίησης 
• Καμπύλες κέρδους 
• Γραφήματα και καμπύλες λειτουργικών χαρακτηριστικών 
• δέκτη (ROC) 
• Η περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC 
• Αθροιστικές καμπύλες ανταπόκρισης και ανύψωσης 

Διάλεξη 11: Αναλυτικός τρόπος σκέψης για τη λήψη αποφάσεων Ι: Ποιο μοντέλο είναι καλό; 
• Αξιολόγηση κατηγοριοποιητών/Ο πίνακας σύγχυσης 
• Προβλήματα με τις άνισα κατανεμημένες κατηγορίες /Προβλήματα με άνισα κόστη και οφέλη 
• Γενίκευση και σε άλλες διαδικασίες εκτός της κατηγοριοποίησης 
• Περιγραφή της χρήσης και της αξιολόγησης κατηγοριοποιητών μέσω 
• της προσδοκώμενης τιμής 

Διάλεξη 12: Αναλυτικός τρόπος σκέψης για τη λήψη αποφάσεων ΙΙ: προς την αναλυτική τεχνολογία 
• Ανάλυση και αντιμετώπιση πραγματικού προβλημάτος και μελετη περιπτώσης (case studies) στον 

τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας 
• Σχεδιάγραμμα και σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής 

Διάλεξη 13: Επιστήμη των δεδομένων και επιχειρηματική στρατηγική 
• Επανεξέταση του τρόπου σκέψης που υπαγορεύει η αναλυτική δεδομένων 
• Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την επιστήμη δεδομένων 
• Διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την επιστήμη δεδομένων 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Εργαστήριο 1: Εισαγωγή στο περιβάλλον Python /Jupiter Notebooks 

• Εγκατάσταση λογισμικού μέσω του Anacondas, Python/Jupiter Notebooks 
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• Μεταβλητές στην Python 
• Εκφράσεις Λογικές εκφράσεις 
• Είσοδος / Έξοδος 

Εργαστήριο 2: Δομές δεδομένων 
• Εγγραφές 
• Πλειάδες 
• Αλφαριθμητικά 
• Λίστες 
• Σύνολα 
• Ακολουθίες 
• Λεξικά 
• Συνοπτικοί πίνακες λειτουργιών στις βασικότερες δομές δεδομένων 

Εργαστήριο 3: Οι δομές ελέγχου ροής (Functions, Control Flow, Loops) 
• Η ακολουθία εντολών 
• H δομή της απόφασης (Η δομή if-else) 
• Η δομή της απόφασης με πολλαπλές επιλογές (Η δομή if-elif-else) 
• Δομή επανάληψης (Η δομή for /Η δομή while /Η δομή do while) . 

Εργαστήριο 4 : Είσοδος και έξοδος δεδομένων σε αρχεία 
• Άνοιγμα και κλείσιμο αρχείου 
• Λειτουργίες εγγραφής / ανάγνωσης 
• Λειτουργίες επανάληψης σε αρχεία 
• Εγγραφή και ανάγνωση ολόκληρων δομών και αποθήκευση σε δυαδικά αρχεία (pickle) 
• Εγγραφή και ανάγνωση ολόκληρων δομών και αποθήκευση σε αρχείο κειμένου τύπου csv 
• Εγγραφή και ανάγνωση ολόκληρων δομών και αποθήκευση σε αρχείο δομής JSON 

Εργαστήριο 5: Επεξεργασία δεδομένων μέσω της βιβλιοθήκης NumPy 
• Πράξεις και απαραίτητες συναρτήσεις για την υλοποίηση των προβλημάτων με διανύσματα και 

πίνακες δεδομένων 
Εργαστήριο 6: Επεξεργασία δεδομένων μέσω Scipy 

• Πράξεις και απαραίτητες συναρτήσεις για την υλοποίηση των προβλημάτων με διανύσματα και 
πίνακες δεδομένων 

Εργαστήριο 7 : Επεξεργασία δεδομένων μέσω της βιβλιοθήκης Pandas 
• Πράξεις και απαραίτητες συναρτήσεις για την υλοποίηση των προβλημάτων με διανύσματα και 

πίνακες δεδομένων 
Εργαστήριο 8 : Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω της βιβλίοθήκης Matplotlib 

• Δημιουργία , μορφοποίηση αποθήκευση χρήσιμων γραφημάτων με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης 
• Ενδεικτικά γραφήματα : Ιστογράμμα , BoxPlot, Πίτας, Διασποράς, Γραμμής, Περιοχής 

Εργαστήριο 9: Business Intelligence μέσω μέσω της συνδυαστικής χρήσης των βιβλιοθηκών 
NumPy/SciPy/Pandas/Matplotlib 

 
Εργαστήριο 10:Interactive Jupiter Dashboard for Business Intelligence μέσω της συνδυαστικής χρήσης των 
βιβλιοθηκών    NumPy/SciPy/Pandas/Matplotlib 

 
Εργαστήριο 11: Μηχανική μάθηση μέσω της βιβλιοθήκης Scikit-learn 

• Supervised Learning with scikit-learn 
• Regression/FIneTuning/Preprocessing & Pipelines 
• Unsupervised Learning in Python 

Εργαστήριο 12: Μηχανική μάθηση μέσω της βιβλιοθήκης Scikit-learn 
• Unsupervised Learning with scikit-learn 
• Clustering/ hierarchical clustering and t-SNE / Principal Component Analysis 

Εργαστήριο 13: Μηχανική μάθηση μέσω της βιβλιοθήκης Scikit-learn 
• Unsupervised Learning with scikit-learn 
• Clustering/ hierarchical clustering and t-SNE / Principal Component Analysis 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε 
αίθουσα Η/Υ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (παράδοση διαλέξεων με 
διαφάνειες, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
ιστοσελίδας), στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση (εξάσκηση σε 
περιβάλλον Jupyter Notbook, Spyder IDLE, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές( e-class, email) 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο  τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης  σύμφωνα  με 
τις αρχές του ECTS 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 30 
Αυτοτελής Μελέτη 50 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι  προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Ι. Γραπτή τελική εξέταση στους Η/Υ (80%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (20%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές στην 
αρχή του εξαμήνου, 

   

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: [86055865]Έκδοση: 

1η/2019, Συγγραφείς: FOSTER PROVOST, TOM FAWCETT ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 
• ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΣΕ PYTHON, Κωδικός Βιβλίου στον  Εύδοξο: 

[68401102], Έκδοση: 1η/2017 , Συγγραφείς: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΚΑΠΠΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 

• ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ PYTHON, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: [68386005], Έκδοση: 1η/2017 Συγγραφείς: 
ΜΑΝΟΣ ΚΑΦΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 

• ΜΗΧΑΝΙΚΗ   ΜΑΘΗΣΗ   Κωδικός   Βιβλίου   στον   Εύδοξο:   [86198212]Έκδοση:   1η/2019Συγγραφείς: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• International Journal of Data Science and Analytics, Springer 
• Management Science, INFORMS 
• Big Data Research, Elsevier 
• Expert Systems With Applications 
• International Journal of Production Economics, Elsevier 
• European Journal of Operational Research, Elsevier 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 

τ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι αναμενόμενο ότι ο φοιτητής θα μπορεί: 
1. Να εξηγεί και να υπολογίζει τα χαρακτηριστικά μιας δεδομένης κατανομής μεγέθους σωματιδίων και 
των ιδιοτήτων του αερίου (πίεση, διαλυτότητα και νόμος ιδανικών αερίων). 
2. Να κατανοεί τους διαφόρους μηχανισμούς μεταφοράς των σωματιδιακών ρύπων (βαρύτητα, αδρανειακή 
κίνηση, ηλεκτροστατική κίνηση κ.α.) και να αποφασίζει για την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας 
3. Να κατανοεί τους κύριους μηχανισμούς συλλογής για δεδομένη αέρια ουσία‐ π.χ. VOC- (απορρόφηση, 
προσρόφηση, καύση, καταλυτική αντίδραση) 
4. Να εξηγεί τις στρατηγικές για τον περιορισμό ή την απομάκρυνση των NOx, SO2 και CO 
5. Να υπολογίζει την αποτελεσματικότητα συλλογής ενός συγκεκριμένου συστήματος ελέγχου της 
ρύπανσης και να αξιολογεί τις διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν την απόδοση συλλογής και το 
κόστος. 
6. Να επιλέγει και να σχεδιάζει το καταλληλότερο σύστημα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για ένα 
συγκεκριμένο σενάριο σωματιδιακών ή αερίων εκπομπών 
7. Να εξηγεί τα προβλήματα εκπομπών ρύπων και τις τεχνικές ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην 
κοινωνία και το ευρύ κοινό. 
Γενικές Ικανότητες 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM900 ΕΞΑΜ ΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογία Βιομηχανικής Αν ιρρύπανσης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις Σύνολο 8 ώρες  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά/Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι, ύστερα από συνεννόηση 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=74&cat=1&tp=%CE%A51 

 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=74&amp;cat=1&amp;tp=%CE%A51
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Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 

Παρουσίαση τμημάτων ύλης και βίντεο με υπολογιστή και 
προβολέα (στις περισσότερες διαλέξεις) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο  τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές 
του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 55 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 8 
Μελέτη για το μάθημα 50 
Εκπόνηση 4 υποχρεωτικών 
εργασιών 

25 

Εκπόνηση ομαδικής 
μελέτης 

20 

  
  
  

Σύνολο Μαθήματος 158 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική (Αγγλικά για φοιτητές Erasmus) 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Ορισμοί, ιστορικό, ανασκόπηση θεμάτων θερμοδυναμικής, σχεδιασμός μις διεργασίας 
• Ενέργεια και Περιβάλλον, Ατμοσφαιρική ρύπανση, αέριοι ρύποι, αιωρούμενα σωματίδια. 
• Παγκόσμια υπερθέρμανση, μείωση της στιβάδας του όζοντος, όξινη απόθεση. 
• Πηγές και επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
• Έλεγχος και απομάκρυνση σωματιδιακών ρύπων - σχεδιασμός τεχνολογιών: κυκλώνες, 

ηλεκτροστατικά φίλτρα, σακκόφιλτρα, πλυντρίδες σωματιδίων 
• Βοηθητικός εξοπλισμός: αεριοσυλλέκτες, αγωγοί, ανεμιστήρες 
• Έλεγχος εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC): μονάδες καύσης VOC, προσρόφηση αερίων 

(θεωρία, σχεδιασμός) 
• Έλεγχος των οξειδίων του θείου και του αζώτου από σταθερές εκπομπές. 
• Εκτός εξεταστέας ύλης με τη μορφή σεμιναρίων: Ο ρόλος του νερού, Εισαγωγή στην ποιότητα και 

επεξεργασία του βιομηχανικού νερού, Υγρά απόβλητα, παραγωγή και χαρακτηρισμός, Συστήματα 
επεξεργασίας αστικών/βιομηχανικών αποβλήτων, Διαχείριση στερεών αποβλήτων 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση /
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη /
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Μέθοδοι αξιολόγησης: 
(α) τελική εξέταση (75%), που περιλαμβάνει δοκιμασία πολλαπλής
επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων
(β) Εργασίες‐ επίλυση προβλημάτων (10%) 
(γ) Εκπόνηση και παρουσίαση ομαδικής (3 άτομα) Μελέτης σχετικά με
τα περιβαλλοντικά προβλήματα βιομηχανικών και την επίλυσή τους. 

 
Οι εργασίες επιστρέφονται στους φοιτητές μετά την αξιολόγησή τους
και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δουν τα γραπτά τους μετά τις
εξετάσεις σε καθορισμένη ημέρα. 

• C.D. Cooper and F.C. Alley, «Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης», Τρίτη Έκδοση, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2004. 
• Γεντεκάκης, Ι., «Ατμοσφαιρική ρύπανση‐ Επιπτώσεις, έλεγχος και εναλλακτικές τεχνολογίες». 2η Έκδοση, 

Κλειδάριθμος, 2010. 
• Σ. Ραψομανίκης & Ε. Καστρινάκης, «Βασικές αρχές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων», 

Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2009. 
• J. H. Seinfeld and S. N. Pandis, “Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change”. 

John Wiley and Sons, 1997. 
• Ν. de Nevers, “Air Pollution Control Engineering”. 2nd Ed., McGraw‐Hill Book, Co., 2000. 
• R.A. Corbitt, "Standard Handbook of Environmental Engineering", McGraw‐Hill, 1990. 
• Λαζαρίδης Μ., «Ατμοσφαιρική ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας». Εκδόσεις Τζιόλα, 2005. 
• Metcalf & Eddy, «Μηχανική αποβλήτων». 4η Έκδοση (Μετάφραση), Εκδόσεις Τζιόλα, 2007. 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική  
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM910 ΕΞΑΜΗ ΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9° 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέρμανση – Ψύξη - Κλιματισμ ός 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του 

μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές 
μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Μελετητικό θέμα 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: M204 (ΕΝ0101) Θερμοδυναμική Ι    
MM304 (ΕΝ0112) Θερμοδυναμική ΙΙ 
MM503 (ΕΝ0301) Μετάδοση Θερμότητας 
MM403 (ΕΝ0201) Μηχανική Ρευστών – I -II 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί). 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Έχει προσφερθεί στο παρελθόν 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/links/links.htm 
http://www.mie.uth.gr/n_ekp_yliko.asp?id=70 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση: 
• Να υπολογίζει θερμικά και ψυκτικά φορτία κλιματιζόμενων χώρων 
• Να εκπονεί μελέτες θερμομόνωσης 
• Να σχεδιάζει διεργασίες κλιματισμού στο ψυχρομετρικό διάγραμμα 
• Να διαστασιολογεί δίκτυα σωληνώσεων και αεραγωγών 
• Να επιλέγει και να διαστασιολογεί λέβητες, ψύκτες, κυκλοφορητές, ανεμιστήρες, θερμαντικά και 

ψυκτικά στοιχεία 
• Να αξιοποιεί Τεχνικές Οδηγίες, Τεχνικά Πρότυπα και Εγχειρίδια 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/links/links.htm
http://www.mie.uth.gr/n_ekp_yliko.asp?id=70
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή στη θέρμανση‐ψύξη. Θερμική άνεση. 
2. Συνθήκες σχεδιασμού: εσωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου. Κανονισμός θερμομόνωσης, 

θερμομονωτικά υλικά -  συντελεστές Μετάδοσης Θερμότητας δομικών υλικών. Έλεγχος 
θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου. 

3. Μεθοδολογίες εκτίμησης ενεργειακής κατανάλωσης. 
4. Εισαγωγή   στη   θέρμανση   κτιρίων:   εξοπλισμός   και   συσκευές   συστημάτων   θέρμανσης, 

υπολογισμός θερμικού φορτίου κατά ISO12831. 
5. Συστήματα νερού. Σχεδιασμός μονοσωλήνιου – δισωλήνιου συστήματος. 
6. Συστήματα θέρμανσης. Επιλογή και διαστασιολόγηση συσκευών (θερμαντικά σώματα, λέβητες, 

αντλίες, δοχεία διαστολής, βαλβίδες). 
7. Αρχές ψυχρομετρίας. Εννοιες αισθητού - ολικού φορτίου. Βασικοί ψυχρομετρικοί υπολογισμοί. 

υγρανση, αφύγρανση, ανάμιξη. 
8. Παρουσίαση των συστημάτων κλιματισμού αέρα, νερού, αέρα‐νερού, απευθείας εκτόνωσης. 

Καταλληλότητα συστημάτων κλιματισμού για διάφορες εφαρμογές – επιλογή. 
9. Θερμοδυναμική της θέρμανσης και ψύξης. Κύκλοι αντλιών θερμότητας. Αντλίες θερμότητας με 

μηχανική συμπίεση. Αντλίες θερμότητας με απορρόφηση. 
10. Ανάκτηση θερμότητας. Εξοικονομητές. Αναγεννητές. Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα 

κλιματισμού – θέρμανσης. 
11. Αρχές ψυχρομετρίας. Εννοιες αισθητού - ολικού φορτίου. Βασικοί ψυχρομετρικοί υπολογισμοί. 

υγρανση, αφύγρανση, ανάμιξη. 
12. Διαστασιολόγηση αεραγωγών. Συστήματα αεραγωγών, ανεμιστήρες, στόμια. 
13. Επιλογή ψύκτη - υπολογισμός πύργου ψύξης. Υπολογισμός δικτύων σωληνώσεων. Fan coils και 

υπολογισμός τους. Συστήματα ελέγχου. 
14. Κεντρικά  συστήματα  κλιματισμού  και  διανομής  αέρα.  Εξαρτήματα.  Συστήματα  με  διανομή 

αέρα, απλού και διπλού αεραγωγού. Συστήματα πολλαπλών ζωνών. 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, παραδείγματα από εκπόνηση μελετών, 
εκπαίδευση στο εργαστήριο 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

  
 

Αξιοποίηση λογισμικού ψυχρομετρικών υπολογισμών 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις,   Σεμινάρια,   Εργαστηριακή   Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 50 
Εργαστηριακές ασκήσεις 20 

Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών 
Υπολογισμοί μελέτης 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
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βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική  Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

 Επίλυση ασκήσεων 45  
Χρήση λογισμικού 5 
Εκπόνηση μελέτης 20 
Φροντιστήριο 10 

  
  
  

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση 
/ Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη 
/ Άλλες 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι αξιολόγησης: Συμπερασματική 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Εργαστηριακή Εργασία, 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Ronald  H.  Howell,  Harry  J.  Sauer,  Willima  J.  Coad:  Principles  of  Heating,  Ventilating  and  Air 

Conditioning. ASHRAE Inc, 1998, ISBN 1-883413-56-7 
• William C. Whitman and William M. Johnson: Ψυκτικές Μηχανές και Εγκαταστάσεις. Εκδόσεις ΙΩΝ, 

1997 ISBN 960-405-753-7 
• Paul Lang: Αρχές Κλιματισμού. Εκδόσεις ΙΩΝ 1997. ISBN 960-405-7 
• ASHRAE Handbook 1997 Fundamentals. ASHRAE Inc 1997, SI Edition, ISBN 1-883413-45-1 
• ASHRAE Handbook 1995 HVAC Applications. ASHRAE Inc 1995, SI Edition, ISBN 1-883413- 
• ASHRAE Handbook 1996 HVAC Systems and Equipment. ASHRAE Inc 1996, SI Edition, ISBN 1-883413- 
• Recknagel‐Sprenger‐Schramek: Taschenbuch fuer Heizung + Klimatechnik. Oldenbourg 1997. ISBN 3- 

486-26213-0 
 

‐ Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• ASHRAE Transactions 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM630 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=23&cat=1&tp=YΚ3 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια της αξιοπιστίας απλών και σύνθετων 
τεχνολογικών συστημάτων, η εκμάθηση πιθανοθεωρητικών τεχνικών για τον υπολογισμό της και η χρήση 
της για τη διαμόρφωση ορθολογικών πολιτικών συντήρησης. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Να αναλύει πειραματικά δεδομένα βλαβών συγκεκριμένων μονάδων για την εκτίμηση της 
αξιοπιστίας τους 

• Να υπολογίζει την αξιοπιστία σύνθετων συστημάτων από την αξιοπιστία των μονάδων που τα 
αποτελούν 

• Να  υπολογίζει  τη  διαθεσιμότητα  συστημάτων  που  υπόκεινται  σε  συγκεκριμένες  πολιτικές 
συντήρησης 

• Να διαμορφώνει πολιτικές συντήρησης που μεγιστοποιούν τη διαθεσιμότητα ή ελαχιστοποιούν 
το κόστος βλαβών και συντήρησης 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=23&amp;cat=1&amp;tp=Y%CE%9A3
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Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

  
 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70  
Ασκήσεις 35  
Αυτοτελής Μελέτη 45  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) 

Αξιοπιστία: έννοια αξιοπιστίας, κατανομές διάρκειας ζωής εξαρτημάτων, ρυθμός βλαβών, μέση τιμή 
χρόνου μέχρι την εμφάνιση βλάβης (MTTF), σταθεροί και χρονικά μεταβαλλόμενοι ρυθμοί βλαβών, τύποι 
βλαβών (πρώιμες, τυχαίες, οφειλόμενες σε φθορά), καμπύλη bathtub, αλληλεπίδραση μεμονωμένων 
φορτίων και δυναμικότητας συστήματος. Εφεδρεία: ενεργά και standby εφεδρικά συστήματα, 
συνδυασμοί παράλληλων και σειριακών διατάξεων, μέθοδος ελαχίστων διαδρομών και ελαχίστων τομών, 
φράγματα αξιοπιστίας. Συντήρηση: διαθεσιμότητα συστήματος, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, 
περιοδικοί έλεγχοι για μη αντιληπτές βλάβες. Αλληλεπιδράσεις βλαβών και επισκευών: υπολογισμός 
αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και MTTF με χρήση μαρκοβιανής ανάλυσης. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

ΙΙ. Ασκήσεις (30%) 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Κοντολέων Ι.Μ., Αξιοπιστία και Ανεκτικότητα Βλαβών Συστημάτων, Εκδόσεις Αϊβάζη, 2000. 
• Μπακούρος Ι.Λ., Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων, Εκδόσεις Σοφία, 2009. 
• Ξηρόκωστας   Δ.Α.,   Επιχειρησιακή   Έρευνα:   Αντικατάσταση,   Συντήρηση,   Αξιοπιστία,   Εκδόσεις 

Συμμετρία, 1988. 
• Ebeling C.E., Reliability and Maintainability Engineering, McGraw‐Hill, 1997. 
• Lewis E.E., Introduction to Reliability Engineering, John Wiley & Sons, 1996. 
• O’Connor P.D.T., Practical Reliability Engineering, John Wiley & Sons, 1991. 

 
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• IEEE Transactions on Reliability 
• Quality and Reliability Engineering International 
• Reliability Engineering and System Safety 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 

ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ917 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 
 

Επιλογής γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Θερμοδυναμική Ι, Θερμοδυναμική ΙΙ, Μηχανική Ρευστών Ι, Μετάδοση 
Θερμότητας 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=68&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A1 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=68&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A1
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να εφοδιάσει τους προπτυχιακούς φοιτητές με όλες τις αναγκαίες γνώσεις που
θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τους κανόνες που διέπουν την διαδικασία σχεδιασμού ενός ενεργειακού
συστήματος. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο σχεδιασμό ενεργειακών συστηματών και στις διαφορές μεταξύ
της εφικτής και βέλτιστης λύσης. Ακολούθως, η ύλη επικεντρώνεται στην ανάλυση και μοντελοποίηση των
συνιστωσών των θερμικών συστημάτων. Στη συνέχεια εισάγονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία ενός
ενεργειακού συστήματος (αρχικό κόστος και διάρκεια ζωής). Αναλύεται εκτενώς η διαδικασία μοντελοποίησης
κόστους των θερμικών συστημάτων. Το τελευταίο μέρος της ύλης καλύπτει τον θερμοοικονομικό σχεδιασμό
ως πρόβλημα βελτιστοποίησης. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

γνωρίζει   τον   τρόπο   λειτουργίας   των   επιμέρους/βοηθητικών   εξαρτημάτων   των   ενεργειακών
συστημάτων. 
αναγνωρίζει τις παραμετρούς σχεδιασμού αυτών. 
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• πραγματοποιεί την ενεργειακή και εξεργειακή ανάλυσή τους.
• εκτελεί τον θερμοοικονομικό σχεδιασμό τους.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Το μάθημα αποσκοπεί στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών, στον σχεδιασμό και διαχείριση έργων, στη λήψη αποφάσεων, στην άσκηση 
κριτικής και αυτοκριτικής και στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο μέσω εβδομαδιαίων διαλέξεων 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση φορητού Η/Υ (laptop) και projector για την προβολή της 
διδακτέας ύλης και συμπληρωματικού οπτικοακουστικού υλικού. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Παρακολούθηση 
διαλέξεων / εργαστηρίων 56 

Ασκήσεις 38 
Προσωπική μελέτη 56 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει την τελική γραπτή 
αξιολόγηση καθώς επίσης και την αξιολόγηση των ενδιάμεσων 
παραδοτέων (εργαστηριακές ασκήσεις). 

Εισαγωγή στο σχεδιασμό ενεργειακών συστημάτων. Εφικτή και βέλτιστη σχεδίαση. 
Ανάλυση   συνιστωσών   θερμικών   συστημάτων.   Μοντελοποίηση   συνιστωσών   θερμικών   συστημάτων. 
Υπολογιστική προσομοίωση θερμικών συστημάτων. Εισαγωγή σε βασικά οικονομικά στοιχεία. 
Αρχικό κόστος και κοστος διάρκειας ζωής. Μοντελοποίηση κόστους θερμικών συστημάτων. 
Ο θερμοοικονομικός σχεδιασμός ως πρόβλημα βελτιστοποίησης. 
Υπολογιστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης. Πρακτικές εφαρμογές. 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

‐ Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Stoecker, Wilbert F., Design of thermal systems / W. F. Stoecker, New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1989 

• Jaluria, Yogesh, Design and optimization of thermal systems / Yogesh Jaluria, New York : The 
McGraw-Hill Companies, Inc., 1998 

• Janna William S., Design of fluid thermal systems ,2nd ed. Boston ; Albany : PWS, 1998 
• Μoran, Shapiro, Fundamentals of Engineering Thermodynamics 5th Edition, Wiley, 2006 
• Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer 6th Edition, Wiley 

2007 
• Munson, DeWitt, Shapiro, Introduction to Thermal Systems: Thermodynamics, Fluid Mechanics and 

Heat Transfer, 2002 
• Peter Gevorkian, Alternative Energy Systems in Building Design, McGraw-Hill Book Company, 2010 

 
‐ Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ‐ 

http://bookzz.org/g/Munson%20B.%20R
http://bookzz.org/g/%20DeWitt%20D.%20P
http://bookzz.org/g/%20Shapiro%20H.%20N
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MM 927 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Μηχανική των Κατασκευών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 
ειδίκευσης γενικών 
γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

 
 

Εξειδίκευση γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Στατική, Μηχανική των Υλικών Ι, Μηχανική των Υλικών ΙΙ. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(URL) 

 
https://eclass.uth.gr/courses/MIE_U_170/ 

 
 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές 4ου – 5ου έτους και αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων της

Στατικής και της Αντοχής των Υλικών Ι & ΙΙ. Oι βασικές αρχές της Αντοχής των Υλικών εφαρμόζονται σε
κατασκευαστικά στοιχεία και απλές κατασκευές, με έμφαση στα θέματα δομικής αντοχής έναντι
αστάθειας και λυγισμού. Παράλληλα, γίνεται εισαγωγή σε σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού, καθώς και
σε απλές προσεγγιστικές μεθόδους. 

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της δομικής ευστάθειας και η
εφαρμογή της σε απλά δομικά συστήματα (δοκοί και στύλοι), επεκτείνοντας μερικές βασικές έννοιες της
Αντοχής των Υλικών. Στο δεύτερο μέρος, οι βασικές αρχές επεκτείνονται σε πιο σύνθετες κατασκευές 

https://eclass.uth.gr/courses/MIE_U_170/
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(δακτύλιοι,   πλάκες,   κελύφη)   με   άμεσες   εφαρμογές   σε   μηχανολογικές   κατασκευές,   θαλάσσιες 
κατασκευές, και στην αεροναυπηγική. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 
• Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της δομικής ευστάθειας, σε απλά και σύνθετα μηχανικά συστήματα. 
• Αντιλαμβάνονται, από φυσικής πλευράς, την δομική συμπεριφορά μηχανικών συστημάτων, που 

υπόκεινται σε ισχυρά θλιπτικά φορτία. 
• Εφαρμόζουν μια συστηματική αναλυτική μεθοδολογία για να προσδιορίζουν το κρίσιμο φορτίο 

λυγισμού και την μορφή λυγισμού ενός μηχανικού συστήματος. 
• Εφαρμόζουν απλές αριθμητικές μεθόδους για τον προσδιορισμό της αντοχής λυγισμού ενός 

μηχανικού συστήματος έναντι δομικής αστάθειας. 
Για  την  παρακολούθηση  του  μαθήματος  απαιτούνται  οι  βασικές  γνώσεις  Γραμμικής  Άλγεβρας, 

Μαθηματικής Ανάλυσης, Στατικής και Αντοχής Υλικών. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
Λήψη αποφάσεων και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Διαλέξεις σε αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. για επιλεγμένες εργασίες του εξαμήνου και 
στην επικοινωνία με τους φοιτητές (e‐mail) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και  μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70  

• Ισορροπία διακριτών συστημάτων 
• Ευστάθεια μονοβάθμιων συστημάτων 
• Ευστάθεια πολυβάθμιων συστημάτων 
• Ευστάθεια δοκών‐στύλων 
• Ευστάθεια δακτυλίων 
• Ευστάθεια πλακών 
• Ευστάθεια κελύφων 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

 Ασκήσεις 30  
Αυτοτελής Μελέτη 50  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (20%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές 
στην αρχή του εξαμήνου, ενώ βρίσκονται ανηρτημένα και 
στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Σημειώσεις Μαθήματος 
1. Σ. Α. Καραμάνος (2005), ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, Μέρος Α, 

Σημειώσεις Μαθήματος, Εκδόσεις Π.Θ., Βόλος. 
2. Σ. Α. Καραμάνος (2005), ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, Μέρος Β, 

Σημειώσεις Μαθήματος, Εκδόσεις Π.Θ., Βόλος. 
3. Σ. Α. Καραμάνος (2005), ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, Μέρος Γ, 

Σημειώσεις Μαθήματος, Εκδόσεις Π.Θ., Βόλος 
Ελληνική Βιβλιογραφία 
1. Α. Ν. Κουνάδης, Γραμμική Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας, Εκδ. Συμεών, Αθήνα, 1997. 
2. Α. Ν. Κουνάδης, Εισαγωγή εις την Μη‐γραμμική Θεωρία της Ελαστικής Ευστάθειας, Εκδ. ΕΜΠ, 

Αθήνα, 1984. 
Βασική Ξενόγλωση Βιβιογραφία 
1. D. O. Brush & B. O. Almroth, Buckling of Bars, Plates and Shells, McGraw‐Hill, 1975. 
2. S. P. Timoshenko & J. M. Gere, Theory of Elastic Stability, McGraw‐Hill, 1960. 
3. Z. P. Bazant & L. Cedolin, Stability of Structures. Elastic, Inelastic, fracture, and Damage 

Theories, Oxford University Press, 1991. 
 

‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• International Journal of Nonlinear Mechanics 
• International Journal of Solids and Structures 
• ASME Journal of Applied Mechanics 
• ASCE Journal of Engineering Mechanics 
• International Journal of Structural Stability and Dynamics 



302 

 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΜΜ930 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

   ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Υπολογιστικά εργαλεία και Λογισμικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 3 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 3 

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, 

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
 

Eιδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Συνιστώμενα: 
Εφαρμοσμένη Στατιστική (ΜΜ104) 
Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΜ305) 
Ακέραιος Προγραμματισμός & Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (MM731) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 
Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=184&cat=1&tp=%CE%95%CE%9A3 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=184&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%9A3
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Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση υπολογιστικών εργαλείων καθώς και η εξοικείωση με λογισμικό
και γλώσσες προγραμματισμού για την επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας. Στο
πλαίσιο του μαθήματος θα διδαχτούν εξειδικευμένες τεχνικές για την εις βάθος ανάλυση προβλημάτων 
που ανακύπτουν σε πρακτικές εφαρμογές. Ενδεικτικά θέματα που θα μελετηθούν αφορούν τη βέλτιστη
χωροθέτηση αποθηκών, τη βέλτιστη ροή μεταξύ κόμβων της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη βέλτιστη διανομή
προϊόντων, το πρόβλημα της μεταφοράς και μεταφόρτωσης, τη λειτουργία αποθηκευτικών χώρων, τη
διαχείριση διανομής προϊόντων. Θα παρουσιαστούν λογισμικά βελτιστοποίησης τόσο εμπορικά όσο και
ανοικτού κώδικα όπως Gurobi, CPLEX, PuLP, Pyomo και GLPK. Θα δοθεί έμφαση στη γλώσσα
προγραμματισμού Python, η οποία διακρίνεται για την ευκολία στη χρήση της και τον ευανάγνωστο
κώδικα, ενώ διαθέτει και πληθώρα δυνατοτήτων που την καθιστούν ιδιαίτερα αποδοτική στους τομείς της
επιχειρησιακή έρευνας και της επιστήμης των δεδομένων. 
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Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται: 
• Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές προγραμματισμού με την γλώσσα Python 
• Να εξασκηθούν σε βασικές βιβλιοθήκες επεξεργασίας παρουσίασης και διαχείρισης δεδομένων όπως 

οι βιβλιοθήκες Pandas, NumPy/SciPy,Matplotlib 
• Να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές διασύνδεσης της γλώσσας Python με λογισμικά 

βελτιστοποίησης για την λύση προβλημάτων της Επιχειρησιακής Έρευνας. 
• Να εξασκηθούν στην ανάλυση και αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και μελετών 

περιπτώσεων (case studies) με έμφαση σε προβλήματα διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και σε 
προβλήματα διαχείριση αερομεταφορών 

• Να επιλύουν προβλήματα και μελέτες περίπτωσης με χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών 
συστημάτων στο περιβάλλον της γλώσσας Python και να χρησιμοποιούν τους solver Gurobi, CPLEX, 
PuLP, Pyomo και GLPK. 

• Nα χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού κώδικα Jupyter 
Notebook για την παρουσίαση και εκτέλεση των μελετών περιπτώσεων (case studies). 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
• Διάλεξη 1: Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python 
• Διάλεξη 2: Παρουσίαση και λειτουργικότητα των βασικότερων τύπων δεδομένων 
• Διάλεξη 3: Συναρτήσεις και δομές ελέγχου ροής 
• Διάλεξη 4: Είσοδος και έξοδος δεδομένων σε αρχεία 
• Διάλεξη 5: Βιβλιοθήκες για την επεξεργασία και και την δημιουργία των δεδομένων 

o Διανύσματα και πράξεις με αυτά με τις βιβλιοθήκες NumPy/SciPy, 
o Επεξεργασία και λειτουργικότητα των δομών δεδομένων της βιβλιοθήκης Pandas 

• Διάλεξη 6: Η βιβλιοθήκη Matplotlib για την οπτικοποίηση των δεδομένων 
• Διάλεξη  7:  Διασύνδεση  με  τις  βιβλιοθήκες  επίλύσης  προβλημάτων  επιχειρησιακής  έρευνας/Τα 

συστατικά ενός μοντέλου στην CPLEX, Gurobi , PuLP 
Εφαρμογές στην επιχειρησιακή έρευνα 

• Διάλεξη 8:Το πρόβλημα της βέλτιστης χωροθέτησης αποθηκών 
• Διάλεξη 9:Το πρόβλημα της βέλτιστης ροής μεταξύ κόμβων της εφοδιαστικής αλυσίδας 
• Διάλεξη 10:Το πρόβλημα της βέλτιστης διανομής προϊόντων, το πρόβλημα του πλανώδιου πωλητή 
• Διάλεξη 11:Το πρόβλημα της βέλτιστης το πρόβλημα της μεταφοράς και μεταφόρτωσης 
• Διάλεξη 12:Το πρόβλημα της λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων, τη διαχείριση διανομής προϊόντων 
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• Διάλεξη 13: Πρόβληματα διαχείρισης αερομεταφορών 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ 
• Εργαστήριο 1: Εισαγωγή στο περιβάλλον Python /Jupiter Notebooks 

o Εγκατάσταση λογισμικού μέσω του Anacondas, Python/Jupiter Notebooks 
o Μεταβλητές στην Python 
o Εκφράσεις Λογικές εκφράσεις 
o Είσοδος / Έξοδος 

• Εργαστήριο 2: Δομές δεδομένων 
o Εγγραφές 
o Πλειάδες 
o Αλφαριθμητικά 
o Λίστες 
o Σύνολα 
o Ακολουθίες 
o Λεξικά 
o Συνοπτικοί πίνακες λειτουργιών στις βασικότερες δομές δεδομένων 

• Εργαστήριο 3: Οι δομές ελέγχου ροής (Functions, Control Flow) 
o Η ακολουθία εντολών 
o H δομή της απόφασης (Η δομή if-else) 
o Η δομή της απόφασης με πολλαπλές επιλογές (Η δομή if-elif-else) 
o Δομή επανάληψης (Η δομή for /Η δομή while /Η δομή do while) . 

• Εργαστήριο 4: Συναρτήσεις : 
o Ενσωματομένες συναρτήσεις 
o Συναρτήσεις οριζόμενες απο τον χρήστη 
o Συναρτήσεις μιας & πολλών παραμέτρων 
o Συναρτήσεις που επιστρέφουν & δεν επιστρέφουν τιμές 

• Εργαστήριο 5 : Είσοδος και έξοδος δεδομένων σε αρχεία 
o Άνοιγμα και κλείσιμο αρχείου 
o Λειτουργίες εγγραφής 
o Λειτουργίες ανάγνωσης 
o Λειτουργίες επανάληψης σε αρχεία 
o Εγγραφή και ανάγνωση ολόκληρων δομών και αποθήκευση σε δυαδικά αρχεία (pickle)     
o Εγγραφή και ανάγνωση ολόκληρων δομών και αποθήκευση σε αρχείο κειμένου τύπου csv 
o Εγγραφή και ανάγνωση ολόκληρων δομών και αποθήκευση σε αρχείο δομής JSON 

• Εργαστήριο 6: Επεξεργασία δεδομένων μέσω των βιβλιοθήκών NumPy/Scipy, Pandas 
o Πράξεις και απαραίτητες συναρτήσεις για την υλοποίηση των προβλημάτων με διανύσματα 

και πίνακες δεδομένων 
• Εργαστήριο 7: Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω της βιβλίοθήκης Matplotlib 

o Δημιουργία , μορφοποίηση αποθήκευση χρήσιμων γραφημάτων με τη βοήθεια της 
βιβλιοθήκης 

o Ενδεικτικά γραφήματα : Ιστογράμμα , BoxPlot, Πίτας, Διασποράς, Γραμμής, Περιοχής 
• Εργαστήριο 8: Διασύνδεσης της γλώσσας Python με λογισμικά βελτιστοποίησης για την λύση 

προβλημάτων της Επιχειρησιακής Έρευνας 
o CPLEX Optimization Modeling using Python 
o Gurobi Optimization Modeling using Python, 
o PuLP Optimization Modeling using Python   
o Pyomo Optimization Modeling using Python 
o GLPK Optimization Modeling using Python. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
• Εργαστήριο 9:Το πρόβλημα της βέλτιστης χωροθέτησης αποθηκών 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας και σε 
αίθουσα Η/Υ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (παράδοση διαλέξεων με 
διαφάνειες, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
ιστοσελίδας), στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση (εξάσκηση σε 
περιβάλλον Jupyter Notbook, Spyder IDLE, στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές( e-class, email) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο  τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης  σύμφωνα  με 
τις αρχές του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις 30 
Αυτοτελής Μελέτη 50 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι  προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση στους Η/Υ (80%): 
ΙΙ. Ασκήσεις (20%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές στην 
αρχή του εξαμήνου, 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Εργαστήριο 10:Το πρόβλημα της βέλτιστης ροής μεταξύ κόμβων της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
• Εργαστήριο 11:Το πρόβλημα της βέλτιστης διανομής προϊόντων, το πρόβλημα του πλανώδιου πωλητή 
• Εργαστήριο 12:Το πρόβλημα της μεταφοράς και μεταφόρτωσης, 
• Εργαστήριο 13:Το πρόβλημα της λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων, της διαχείρισης διανομής 

προϊόντων 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα 10η εκδ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: [59386820], Συγγραφείς 

:Hillier Frederick S., Lieberman Gerald J., Διαμαντίδης Αλέξανδρος (επιμέλεια) Εκδόσεις Τζίολας 
• Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: [59357236] Συγγραφείς: 

Schneider David Εκδόσεις Γκιούρδας 
• Υπολογισμοί και προγραμματισμός με την Python Έκδοση: 1η/2015 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 

[50656350]Συγγραφείς : JOHN V. GUTTAG, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 
• Model Building in Mathematical Programming, by H.P. Williams. Publisher: Wiley 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Computers and Industrial Engineering, Elsevier 
• International Journal of Production Research, Taylor & Francis 
• International Journal of Production Economics, Elsevier 
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• Management Science, INFORMS 
• Operational Research, Springer 
• European Journal of Operational Research, Elsevier 
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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 

ΤΜΗΜΑ Μηχανολόγων  Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΜ1111 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κείμενα Τέχνης Επιστήμης και Πολιτισμού 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 5 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

 
Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 
http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=151&cat=1&tp=%CE%95%CE%A0 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

σημειωτική  θεωρία. 

http://www.mie.uth.gr/n_one_mathima.asp?id=151&amp;cat=1&amp;tp=%CE%95%CE%A0
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• Γνωρίζει και να κατανοεί σε βάθος τις βασικές έννοιες και αρχές της σημειωτικής θεωρίας και 

επικοινωνίας. 
• Να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην ανάλυση λεκτικών και μη λεκτικών κειμένων 

από τον κόσμο της επιστήμης, της τέχνης, των κατασκευών, της διαφήμισης, των χρηστικών 
και μη χρηστικών προϊόντων του πολιτισμού. 

• Να αξιολογεί, να αναλύει και να συσχετίζει τις γνώσεις αυτές. 
• Να αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης, ώστε να ερμηνεύει διαδικασίες επικοινωνίας 

τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 
• Να συνεργάζεται αρμονικά και παραγωγικά με άλλους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές του 

στην ανάλυση και παρουσίαση θεμάτων και στην εκπόνηση εργασιών. 
• Να αντιλαμβάνεται τις έννοιες όχι μόνον της επικοινωνίας, αλλά ιδιαίτερα της 

διαπολιτισμικής  επικοινωνίας. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Λήψη αποφάσεων Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Αυτόνομη εργασία ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Ομαδική εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 

 
Ι. Κείμενα πολιτισμού: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
1. Είδη λεκτικού κειμένου [ποιητικός λόγος, πεζός λόγος (μυθιστόρημα, νουβέλα), 

δοκίμιο, κά], λογοτεχνικότητα Vs επιστημονικότητα (χαρακτηριστικά τους). 
 

2. Θεωρητικές και Μεθοδολογικές προσεγγίσεις ανάλυσης: 
2.1. Σημειωτική, θεωρίες πρόσληψης, ψυχαναλυτικές θεωρίες, διαπολιτισμική επικοινωνία. 
2.2. Εργαλεία σημειωτικής ανάλυσης (ισοτοπία, κά). 
2.3. Κείμενο, Διακείμενο, Υπερκείμενο: Συζήτηση για τη σχέση κειμένου ως μηνύματος, 

αποστολέα‐δημιουργού του, αποδέκτη‐αναγνώστη του. Διακειμενικές και υπερκειμενικές 
δομές (πολιτισμικές ταυτότητες, έμφυλες ταυτότητες,  αποδοχή της διαφορετικότητας, 
μετανάστευση και ενσυναίσθηση). 

2.4. Κωδικοποίηση, υπερκωδικοποίηση, ερμηνεία, αλήθεια και χρόνος. 
 

3. Ανάλυση λεκτικού και μη λεκτικού κειμένου: 
3.1. Λογοτεχνικού (επιλογή από έργα του ευρωπαϊκού πολιτισμού), από τη λογοτεχνία στον 

κινηματογράφο. 
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3.2. Διαφημιστικού  (αφίσσες,  έντυπη  διαφήμιση,  ηλεκτρονική,  τηλεοπτικά  σπότ),  τεχνικές 
προώθησης προϊόντων, ο ρόλος των συμβόλων, η έννοια του μινιμαλισμού. 

3.3. Έργων ζωγραφικής, γλυπτικής και η χωροθέτησή τους. 
3.4. Μουσείων   τέχνης   (επιλογή   για   ανάλυση   συγκεκριμένων   αντικειμένων   πολιτισμικής 

κληρονομιάς και παράθεσής τους στο χώρο). 
3.5. Σύγχρονες εκθέσεις για την ιστορία εμπορικών οίκων, εμπορικών προϊόντων, η σημασία τους, 

το κοινό στο οποίο στοχεύουν, προσδοκόμενα αποτελέσματα. 
3.6. Προσέγγιση της έννοιας της πολιτισμικής διαχρονίας και της ιστορίας που την πλαισιώνει. 
3.7. Ο ρόλος της μεταφραστή και του διερμηνέα στην παραγωγή νοημάτων. 
3.8. Οι προσωπικές συνεντεύξεις και ο μελλοντικός εργοδότης ως ‘κείμενο’. Διαχείριση του 

λεκτικού και μη λεκτικού κειμένου. 
 

ΙΙ. Η επιστήμη του μηχανικού ως ‘κείμενο’: ανάλυση και σύνθεση 
1. Ανάλυση μορφών επιστημονικών κειμένων –ανάλυση της επικοινωνίας 
• επιστημονικά  άρθρα 
• διδακτικά βιβλία 
• τεχνικά εγχειρίδια 
• εκλαϊκευτικά  κείμενα 
• άρθρα στον τύπο 
• προφορική  παρουσίας 

 
2. Σύνθεση των αντιστοίχων κειμένων, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. ΙΙ.1 

 

3. Επιστήμη σε μη επιστημονικό κείμενο – λεκτικό ή μη λεκτικό: 
 

3.1. Επιστημονική φαντασία (βιβλία, κινηματογραφικά έργα, διαφημίσεις κά). 
3.2 Λογοτεχνία 

 
4. Άλλες περιπτώσεις επιστημονικών κειμένων 
4.1 Τα επιστημονικά επιτεύγματα ως κείμενα. 
4.2 Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια ως κείμενα 
4.3 Τα μουσεία επιστημών ως κείμενα 
4.4 Κτήρια και κατασκευές (χώροι εργασίας, βιβλιοθήκες, επιστημονικά εργαστήρια κλπ) 
4.5 Προϊόντα (σχεδιασμός, επιλογή υλικών - αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, είδη ευρείας 

κατανάλωσης) 
4.6 Δημιουργία ταυτότητας: επιλογή λογοτύπων 

 
 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση  διαφανειών,  βιντεοπροβολέα  και  διαδικτύου  στη 
διδασκαλία 
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 Χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος e-class για ανάρτηση 
υλικού και ασκήσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας με 
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass 
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail με και της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

 Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου  
Διαλέξεις 70 
Ασκήσεις‐Γραπτές 
εργασίες 

35 

Αναζήτηση υλικού 15 
Αυτοτελής Μελέτη 35 
Σύνολο  Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Α. Γραπτή τελική εξέταση (85%) που περιλαμβάνει: 

• Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
• Ερωτήσεις κρίσεως 
• Ερωτήσεις κατανόησης βασικών σημείων θεωρίας 
• Μικρές γραπτές εργασίες εντός της τάξης 

Β. Γραπτές εργασίες (15%) με ερωτήσεις ανάπτυξης 
δοκιμίων (2‐3) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Ελληνική  βιβλιογραφία 
• Ευδωρίδου, Ε. & Καρακασίδης, Θ. (2017). Ακαδημαϊκή Γραφή, Σύνθεση & Ανάλυση Κειμένων 

Επιστήμης, Τέχνης και Πολιτισμού, Εφαρμογή Σημειωτικής Ανάλυσης, με παραδείγματα έκφρασης 
σε τέσσερις Ευρωπαϊκές γλώσσες, 3η έκδοση. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Τζιόλα. 

• Ευδωρίδου, Ε. & Καρακασίδης, Θ. (2014). Writing, écriture, scrittura. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις 
Τζιόλα. 

• Ευδωρίδου, Ε. & Καρακασίδης, Θ.(2012). Τέχνη και Επιστήμη. Για τους Leonardo da Vinci, Galileo 
Galilei, Italo Calvino, Umberto Eco. Βόλος. 

 
Ξενόγλωσση  βιβλιογραφία 
• Benett, Janett M. & Benett, Milton J. (2004). Developing intercultural sensitivity. An integrative 

approach to global and domestic diversity. In Dan Landis, Janet M. Bennett & Milton J. Bennett (eds), 
Handbook of intercultural training. 3rd edition, 147‐165. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage 
Publications, Inc. 

• Burke, Peter (2008 [1979]). Introduction: Concepts of continuity and change (The new Cambridge 
modern history, XIII Companion Volume). Cambridge: Cambridge University Press. 
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• Lemke, Jay L. (2000). Opening up closure: Semiotics across scales. In Closure: Emerget Organizations 
and Their Dynamics (=Annals of the New York Academy of Science 901), J. Chandler and G. van de 
Vijver (eds), 100‐111. New York Academy of Science Press. 

 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• Semiotica 
• Journal of Communication 
• Science  Communication 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
 
 

 
 
 

Ονοματεπώνυμο / Ειδικότητα Τηλ. Ηλεκτρονική 
Διεύθυνση 

Α   
Αγόρας Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής 74048 agoras@mie.uth.gr 
Αμπουντώλας Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής  k.ampountolas@uth.gr 
Ανδρίτσος Νικόλαος, Καθηγητής 74072 nandrits@mie.uth.gr 
Αράβας Νικόλαος, Καθηγητής 74002/fax:74009 aravas@mie.uth.gr 
Β   
Βαλουγεώργης Δημήτριος, Καθηγητής 74058 diva@mie.uth.gr 
Βέργος Αθανάσιος, ΕΤΕΠ 74084 avergos@mie.uth.gr 
Γ   
Γιαλμανίδη Αρχοντούλα, Γραμματεία ΤΜΜ, ΙΔΟΧ 74007 gialmani@mie.uth.gr 

Γραμματεία Τμήματος 74007,010,011, 
fax:74050 g-mie@uth.gr 

Γραμματεία Τομέα ΕΔΑ 74210/fax:74085 sach@mie.uth.gr 
Γραμματεία Τομέα ΜΥΚ 74008/fax:74012 tkpappa@mie.uth.gr 
Γραμματεία Τομέα ΟΠΒ 74055/fax:74059 fchronop@mie.uth.gr 
Δ   
Δαφερέρας Αναστάσιος, ΕΤΕΠ 74296 adafereras@mie.uth.gr 
Δουλκιαρίδη Αλεξάνδρα, Γραμματεία ΤΜΜ, 
ΙΔΟΧ 74010 adoulkia@mie.uth.gr 

Ε   

Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων 74076, 
74184/fax:74059 ziliasko@uth.gr 

Εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων 74073/fax:74012 costasp@mie.uth.gr 
Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων 
Μετατροπής Ενέργειας 74081 ttmlab@mie.uth.gr 

Εργαστήριο Θερμοδυναμικής – Θερμικών 
Μηχανών 74097/fax:74096 stam@uth.gr 

Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής των Υλικών 74088/fax:74009 aravas@uth.gr 
Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών 74089/fax:74012  
Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής 74060 glib@uth.gr 
Εργαστήριο Ρευστομηχανικής & 
Στροβιλομηχανών 74090,94/fax:74090 pel@mie.uth.gr 

Εργαστήριο Υλικών 74061/fax:74061 hgreg@mie.uth.gr 
Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Διεργασιών 74079 bont@uth.gr 
Ζ   
Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής 74015/fax:74059 ziliasko@mie.uth.gr 
Ζούπας Ανδρέας, Διδάσκων ΠΔ 407/80 - anzoupas@uth.gr 
Ζώγου Ολυμπία, Τεχν. Υποστήριξη, ΙΔΑΧ 74013 olyz@uth.gr 
Η   
Θ   
Ι   
Κ   
Kαμούτση Ελένη, Δρ., ΙΔΑΧ, Τεχν. Υποστήριξη 74087 ekamoutsi@mie.uth.gr 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
 
 

Καραμάνος Σπυρίδων, Καθηγητής 74086/fax:74360 skara@mie.uth.gr 
Κερμανίδης Αλέξης, Αναπληρωτής Καθηγητής 74014 akermanidis@mie.uth.gr 
Κοζανίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 74057 gkoz@mie.uth.gr 
Κόντου Σωτηρία, Τεχν. Υποστήριξη, ΙΔΑΧ 74081 skontou@mie.uth.gr 
Κουκούμιαλος Στυλιανός, Αν. Καθηγητής - skoukoum@mie.uth.gr 
Λ   
Λυμπερόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής 74056/fax:74059 glib@mie.uth.gr 
Λύτρα Αλκμήνη 74186 allitra@uth.gr 
Λυχναρόπουλος Ιωάννης, Ε.ΔΙ.Π 74340 jlihnarop@mie.uth.gr 
Μ   
Μαρίνος Ιωάννης, ΕΤΕΠ 74354 imarinos@uth.gr 
Μποντόζογλου Βασίλειος, Καθηγητής 74069 bont@mie.uth.gr 
Μπουζάκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής  ebouzakis@uth.gr 
Ν   
Ξ   
Ο   
Π   
Παντελής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Πρόεδρος Τμήματος 74106 d_pandelis@mie.uth.gr 

Παπαδημητρίου Κων/νος, Καθηγητής 74006/fax:74012 costasp@mie.uth.gr 
Παπαδιώτη Ιωάννα 74108 papadioti@uth.gr 
Παπαθανασίου Αθανάσιος, Καθηγητής 74016 athpapathan@mie.uth.gr 
Παππά Ελένη, Προϊσταμένη Γραμματείας ΤΜΜ, 
ΙΔΑΧ 74011/fax:74050 epappa@mie.uth.gr 

Παππά Θεοδώρα-Κυριακή, Γραμματεία Τομέα 
ΜΥΚ, ΙΔΑΧ 74008 tkpappa@mie.uth.gr 

Πελεκάσης Νικόλαος, Καθηγητής 74102 pel@mie.uth.gr 
Ρ   
Ρήτος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής  konritos@uth.gr 
Σ   
Σαχαρίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 74185 saharidis@gmail.com 
Σαχινίδου Νικολέττα, Γραμματεία Τομέα ΕΔΑ, 
Υποστήριξη Εργαστηρίου Ε.Σ.Μ.Ε, ΙΔΑΧ 74210 sach@mie.uth.gr 

Σπασόπουλος Mιχαήλ, ΕΤΕΠ 74080 mspasop@mie.uth.gr 
Σταματέλλος Αναστάσιος, Καθηγητής 74067/fax:74096 stam@mie.uth.gr 
Σταμάτογλου Χρυσούλα 74085 cstamatoglou@uth.gr 
Στρατάκης Γεώργιος - gstrat@uth.gr 
Τ   
Τσιακάρας Παναγιώτης, Καθηγητής 74065 tsiak@mie.uth.gr 
Υ   
Φ   
Φώτου Θεσσαλία, Γραμματεία Τομέα ΟΠΒΔ 74047 tfotou@adm.uth.gr 
Χ   
Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος, Καθηγητής 74062/fax:74061 hgreg@mie.uth.gr 
Χασιώτης Νικόλαος, ΙΔΑΧ 74089 nhass@mie.uth.gr 

Χαραλάμπους Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 74077 georgios.charalampous@ 
uth.gr 

Χατζάρας Ιωάννης  hatzaras@uth.gr 
Χολέβας Νικόλαος, ΙΔΑΧ Πληροφορικής 74074 nxol@mie.uth.gr 
Χουλιαρά Σωτηρία, Ε.ΔΙ.Π 74087 schoul@uth.gr 
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Χρονοπούλου Φωτεινή, Γραμματεία Τομέα 
ΟΠΒΔ, ΙΔΑΧ 74055 fchronop@uth.gr 

Χρυσοχόου Ευαγγελία - echrysochoou@uth.gr 
Ψ   
Ω   
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