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ΠΡΟΛΟΓΟ-ΚΑΛΩΟΡΗΜΑ
Ο παξψλ Οδεγφο πνπδψλ ζπλνςίδεη ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011.
Δπειπηζηνχκε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην, ην
θαζηζηνχλ πνιχηηκν βνήζεκα γηα ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ
Σκήκαηνο.
Σν Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
βξίζθεηαη ζην 2ν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ κε απηφλ ηνλ ηίηιν, θαζψο κεηνλνκάζηεθε
απφ Σκήκα Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ ζε Σκήκα Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 47 (ΦΔΚ 61/27-04-2009, η. Α'). Σν Σκήκα
καο κέζα απφ ζπλερείο πξνζπάζεηεο έρεη θαηνξζψζεη ζήκεξα λα δηεθδηθεί
ηζνδχλακα κηα ζέζε αλάκεζα ζηα Σκήκαηα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηεο ρψξαο.
Ζ θεηηλή βάζε εηζαγσγήο μεπέξαζε ηηο 18000 κνλάδεο, κεηψλνληαο αθφκε
πεξηζζφηεξν ηε δηαθνξά κε ηα παιαηφηεξα Σκήκαηα Μεραλνιφγσλ. Πνιιά κέιε
Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο ζεκεηψλνπλ
ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο επηηπρίεο, νδεγψληαο ην Σκήκα ζηε δηεζλή αλαγλψξηζε
θαη θαηαμίσζε. Δπηπιένλ, ε ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο κε λέα κέιε ΓΔΠ
ζπλερίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. Βαζηθέο ειιείςεηο ζε ζέκαηα
πιηθν-ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ αλακέλεηαη λα
αληηκεησπηζηνχλ επηηπρψο, παξά ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία κέζα απφ
πφξνπο ηνπ ΔΠΑ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Απεπζπλφκελνο ζε εζάο, αγαπεηνί πξσηνεηείο Μεραλνιφγνη Μεραληθνί,
ειπίδνπκε φηη ν παξψλ Οδεγφο πνπδψλ ζα ζαο βνεζήζεη λα έρεηε κηα ηαρχηεξε
εμνηθείσζε κε ην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν εηζαρζήθαηε. Καηαξράο ζαο
αμίδνπλ ζεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ηελ επηηπρία ζαο ζηηο εμεηάζεηο θαη ηελ εηζαγσγή
ζαο ζην Σκήκα καο, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί ηελ επηβξάβεπζε ηεο ζθιεξήο
δνπιεηάο πνπ θαηαβάιαηε ηα ηειεπηαία ρξφληα.
ην Παλεπηζηήκην, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ν
επηδησθφκελνο ζηφρνο είλαη λα κάζεηε λα απηφ-εθπαηδεχεζηε, ψζηε λα εμειηρζείηε
ζε αλεμάξηεηνπο επηζηήκνλεο κε ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη απηνδπλακία.
Θα πξέπεη λα αληηιεθζείηε φηη ε επηζηήκε δελ είλαη κφλν γλψζε, αιιά πνιχ
πεξηζζφηεξν ηξφπνο ζθέςεο θαη δσήο, πνπ νηθνδνκείηαη ζπλερψο θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη φρη βεβηαζκέλα ιίγν ρξφλν πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο.
Απαηηείηαη επνκέλσο έγθαηξε πξνζαξκνγή ζηελ αθαδεκατθή λννηξνπία, ζε
ζπλδπαζκφ κε ζπζηεκαηηθή εξγαζία, γηα ηελ επηηπρία ζηηο ζπνπδέο ζαο.
Θα ήζεια λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη φια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηφο καο ζα ζαο
ζπκπαξαζηαζνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζαο. Πξσηίζησο κπνξείηε λα
απεπζχλεζηε ζηνπο Αθαδεκατθνχο πκβνχινπο πνπ απφ θέηνο εηζάγνληαη σο λένο
ζεζκφο ζην Σκήκα καο γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή ππνζηήξημή ζαο.
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Δχρνκαη ζε φινπο θαιφ μεθίλεκα θαη θαιή επηηπρία ζηηο ζπνπδέο ζαο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο

Καζεγεηήο Δπζηάζηνο Κηθθηλίδεο

1. ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ
Σν Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ πξνέξρεηαη απφ ην Σκήκα Μεραληθψλ
Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ, ην νπνίν ήηαλ έλα απφ ηα ηξία λέα ηκήκαηα πνπ
πξνζηέζεθαλ ζην ΑΠΘ ην 1999, ζηα πιαίζηα ηεο δηεχξπλζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Ωο έδξα ηνπ ηκήκαηνο νξίζζεθε ε πφιε ηεο Κνδάλεο πνπ είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην αληηθείκελν ηεο ελέξγεηαο κηα θαη ζηελ πεξηνρή
παξάγεηαη ην 70% πεξίπνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεη ε ρψξα καο.
Ζ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβεξλήζεσο 179/6.1999 η. Α.
Σν αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000 ην Σκήκα ππνδέρζεθε ηνπο πξψηνπο 120
θνηηεηέο ελψ ηα επφκελα ρξφληα ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ είλαη πεξίπνπ 100
θνηηεηέο εηεζίσο. Σν θεηηλφ αθαδεκατθφ έηνο ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ επαλήιζε
ζηνπο 120.
εκεηψλεηαη φηη ην Σκήκα πνπ ηδξχζεθε αξρηθά ζην Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κεηαθέξζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 134881
α/Β1/23.12.2003 (Φ.Δ.Κ. 1975/31.12.2003), απφ 01/01/2004 ζην Παλεπηζηήκην
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, απνηειψληαο ην πξψην Σκήκα Πνιπηερληθήο Καηεχζπλζεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Σν Σκήκα κεηνλνκάζηεθε απφ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ζε ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ην
2009, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 47 (ΦΔΚ 61/27-04-2009, η. Α).

2.

ΓΗΟΗΚΖΖ Π.Γ.Μ.
2.1.

Ππόεδπορ

ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Ηυαννηρ Μανυλόποςλορ, Καζεγεηήο ΑΠΘ
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Ανηιππόεδπορ Παηιάρ Πέηπορ, Καζεγεηήο ΑΠΘ
Μέλορ

Σαπαμπάνηρ
Μαθεδνλίαο

Κυνζηανηίνορ,

Καζεγεηήο

Παλεπηζηεκίνπ

Μέλορ

Μπίκαρ Γημήηπηρ, Καζεγεηήο ΑΠΘ ,

Μέλορ

Σπέζζος - Φαηούπος Δςαγγελία, Καζεγήηξηα ΑΠΘ

Μέλορ

Ζλίαρ Βλασόποςλορ, Φπζηθφο

Μέλορ

Ροδοςζάκηρ Κςπιάκορ, Πξέζβεο

Μέλορ

Μοδινόρ Μισάληρ, πγγξαθέαο

Μέλορ

Σζόκληρ Κώζηαρ, Εσγξάθνο

3. ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ
3.1.

Ππόεδπορ

Kαζεγεηήο Κηθθηλίδεο Δπζηάζηνο
3.2.

Aναπληπυηήρ Ππόεδπορ

Αλ. Καζεγεηήο Θενδνπιίδεο Θεφδσξνο
3.3.

Γενική ςνέλεςζη Tμήμαηορ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Δ. Κηθθηλίδεο
Θ. Θενδνπιίδεο
Α. Σνκπνπιίδεο
Π. Πειαβάθεο
Η. Μπάξηδεο
Ν. απίδεο
Η. Μπαθνχξνο
Υ. Λεθάθεο
Γ. Μπνχξεο
Α. Σνπξιηδάθεο
Γ. Μαξλέιινο

Καζεγεηήο
Αλαπι. Καζεγεηήο
Kαζεγεηήο
Καζεγεηήο
Καζεγεηήο
Καζεγεηήο
Αλαπι. Καζεγεηήο
Αλαπι. Καζεγεηήο
Αλαπι. Καζεγεηήο
Αλαπι. Καζεγεηήο
Επίθνπξνο Καζεγεηήο

Πξφεδξνο
Αλαπι. Πξφεδξνο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο

12.

Δ. Κσλζηαληηλίδεο

Επίθνπξνο Καζεγεηήο

Μέινο

13.

Γ. θφδξαο

Επίθνπξνο Καζεγεηήο

Μέινο
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Σε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζπκπιεξψλνπλ 7 εθπξφζσπνη ησλ
θνηηεηψλ (50% ηνπ αξηζκνχ κειψλ ΓΔΠ πνπ είλαη κέιε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο)
θαη 2 εθπξφζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (15% ηνπ αξηζκνχ κειψλ ΓΔΠ
πνπ είλαη κέιε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο). Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο
ηνπ Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο
δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
3.4.

Γπαμμαηεία

Γραμματέας : Βάτνο Β. Σδήθαο
Σηλέυωνα Γραμματείας: 24610 56600, 24610 56602, 24610 56604, 24610 56605
FAX: 2461 056601 ή 24610 56603.
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Μπαθφια θαη ηαιβέξα
Σ.Κ. 50 100 ΚΟΕΑΝΖ

Διεύθσνση:

3.5.

Ακαδημαφκοί ύμβοςλοι

Δμάκελν
1ν, 2ν Α. Σνκπνπιίδεο
3ν, 4ν Η. Μπαξηδεο
5ν, 6ν Π. Πειαβάθεο
Δμάκελν
7ν, 8ν

Δμάκελν
9ν, 10ν

Ππώηορ Κύκλορ ποςδών
Τπεχζπλνη
Θ. Θενδνπιίδεο
Η. Μπαθνχξνο
Ν. απίδεο

. Κσλζηαληηλίδεο
Α. Σνπξιηδάθεο
Γ. Μπνχξεο

Γεύηεπορ Κύκλορ ποςδών
Καηεχζπλζε
Τπεχζπλνο
Δλεξγεηαθή
Α. Σνκπνπιίδεο
Βηνκεραληθήο
Π. Πειαβάθεο
Γηνίθεζεο
Καηαζθεπαζηηθή
Ν. απίδεο
Σπίηορ Κύκλορ ποςδών
Καηεχζπλζε
Κχθινο Δμεηδίθεπζεο
Δλεξγεηαθή
Παξαγσγή θαη
κεηαθνξά ελέξγεηαο
Δλεξγεηαθή
Πεξηβάιινλ θαη ρξήζε
Δλέξγεηαο
Βηνκεραληθήο
Βηνκεραληθήο
Γηνίθεζεο
Γηνίθεζεο
Καηαζθεπαζηηθή
Καηαζθεπέο θαη
Τιηθά
6

Γ. Μαξλέιινο
Υ. Λεθάθεο
Γ. θφδξαο

Τπεχζπλνο
Α. Σνκπνπιίδεο
Η. Μπάξηδεο
Π. Πειαβάθεο
Ν. απίδεο

4. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
Σν Tκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ
πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο γλψζεο πνπ αθνξά
ζηα βαζηθά αληηθείκελα ηνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ.
Ζ κεραλνινγία θαιχπηεη έλα επξχηαην θάζκα πεξηνρψλ φπσο ε ελέξγεηα, ην
πεξηβάιινλ, ε επηζηήκε θαη ηερλνινγία ησλ πιηθψλ, ν ζρεδηαζκφο κεραλψλ θαη ηα
ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
κεραλνιφγνπ κεραληθνχ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε,
ην ζρεδηαζκφ, ηηο δνθηκέο θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ, ηελ
νξγάλσζε παξαγσγήο θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Σν Σκήκα καο εηνηκάδεη ηνπο
λένπο κεραληθνχο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλερή ηερλνινγηθή
αλάπηπμε θαη λα δηαθξηζνχλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Οη ζκοποί ηνπ Σκήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ είλαη
● Να δψζεη ζηνπο θνηηεηέο κε ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο κηα βαζηά γλψζε ησλ
βαζηθψλ αξρψλ, πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηνπ κεραλνιφγνπ κεραληθνχ.
● Να ηνπο εθπαηδεχζεη θαη λα ηνπο δψζεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα
εθαξκφζνπλ απηή ηε γλψζε.
● Να ηνπο δψζεη πςειήο πνηφηεηνο γλψζεηο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο
αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα
● Να αλαπηχμεη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζην
αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο.
● Να ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο ζηηο
ζπνπδέο ηνπο θαη λα βεβαηψλεηαη φηη θάλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ
δπλαηνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη.
● Να δηαζέζεη εγθαηαζηάζεηο θαη εξγαζηήξηα, ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ πξφνδν
θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηερλνινγίαο θαη
● Να εληζρχζεη ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη λα ηνπο
θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα κειεηνχλ αλεμάξηεηα θαη λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο.
Έηζη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πέληε ρξφλσλ ζπνπδψλ,
● Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα
ηεο βηνκεραλίαο, πάλσ ζην αληηθείκελφ ηνπο.
● Να γλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο ζε φιν ην εχξνο ησλ
ηερλνινγηψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ εμεηδηθεπζεί.
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● Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζχγρξνλα εξγαιεία γηα ηελ επίιπζε
ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηθήο, ρξήζε ππνινγηζηή, ρξήζε παθέησλ ινγηζκηθνχ.
● Να είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά γξαπηά θαη πξνθνξηθά θαη
λα κπνξνχλ λα απνδίδνπλ κέζα ζε κία νκάδα.
● Να είλαη ηθαλνί λα ζρεδηάζνπλ, λα εθηειέζνπλ θαη λα δηνηθήζνπλ έλα
ζπγθεθξηκέλν έξγν.
● Να έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζνχλ αηνκηθά ηελ εμέιημε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο γλψζεηο ηνπο θαη
● Να είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ άκεζα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε βηνκεραλία
θαη ηελ θνηλσλία.
Σν Σκήκα Μεραλνιφγσλ Mεραληθψλ, εθηφο ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο,
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ
πςειήο ηερλνινγίαο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ κε επηηπρία ζε κηα ζεηξά απφ εζληθά
θαη δηεζλή εξεπλεηηθά αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ
δεκνζηεχνληαη ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη παξνπζηάδνληαη ζε δηεζλή ή
εζληθά ζπλέδξηα. Δπίζεο, ην Σκήκα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαζχλδεζε ηεο
παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή, έξεπλα θαη αλάπηπμε. Οη
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, ηνπο
πξνεηνηκάδνπλ γηα λα ζηειερψζνπλ κε αμηψζεηο ηκήκαηα παξαγσγήο θαη
αλάπηπμεο βηνκεραληψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ην Σκήκα θηινδνμεί, λα
πξνθχςνπλ απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ θαη αμηφινγνη εξεπλεηέο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά
ηνπο ζα ζηειερψζνπλ παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα.
ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΟΤΓΩΝ
Καηεςθύνζειρ ποςδών
1. Δνεπγειακή Καηεύθςνζη
1νο Κχθινο : Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά Δλέξγεηαο
2νο Κχθινο : Πεξηβάιινλ θαη Υξήζε Δλέξγεηαο
2. Καηεύθςνζη Βιομησανικήρ Γιοίκηζηρ
1νο Κχθινο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
3. Καηαζκεςαζηική Καηεύθςνζη
1νο Κχθινο Καηαζθεπέο θαη Τιηθά
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ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ
Σομείρ και Δπγαζηήπια
1.

Σνκέαο Παξαγσγήο θαη Μεηαθνξάο Δλέξγεηαο
Δηεπζπληήο: θαζ. Α. Σνκπνπιίδεο



Δξγαζηήξην Θεξκνδπλακηθήο θαη Θεξκηθψλ Μεραλψλ



Δξγαζηήξην Ρεπζηψλ θαη Πεξηζηξνθηθψλ Μεραλψλ



Δξγαζηήξην Δλαιιαθηηθψλ Μνξθψλ Δλέξγεηαο

2.

Σνκέαο Πεξηβάιινληνο θαη Υξήζεο Δλέξγεηαο
Δηεπζπληήο: θαζ. Ι. Μπάξηδεο



Δξγαζηήξην Σερλνινγηψλ Υξήζεο Δλέξγεηαο



Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο

3.

Σνκέαο Βηνκεραληθήο Σερλνινγίαο θαη Γηνίθεζεο, Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο
Δηεπζπληήο: θαζ. Π. Πειαβάθεο


Δξγαζηήξην
Πνιηηηθήο

Γηαρείξηζεο

Δλεξγεηαθψλ

πζηεκάησλ

θαη



Δξγαζηήξην Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο Παξαγσγηθψλ Μνλάδσλ



Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο

Δλεξγεηαθήο

4. Σνκέαο Καηαζθεπψλ θαη Τιηθψλ
Δηεπζπληήο: θαζ. Ν. απίδεο


Δξγαζηήξην Μεραλνινγηθψλ πζηεκάησλ



Δξγαζηήξην Τιηθψλ

5. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ, ΔΞΔΣΑΔΩΝ, ΑΡΓΗΩΝ,
ΦΟΗΣΖΣΗΚΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ
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5.1.

Mαθήμαηα και Δξεηάζειρ

Δγγξαθή πξσηνεηψλ ( Οη εκεξνκελίεο θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο)
Yπνβνιή δειψζεσλ καζεκάησλ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 04/10/2010 - 15/10/2010
Mαζήκαηα ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ
04/10/2010 - 21/01/2011
Eμεηάζεηο ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ
24/01/2011 - 18/02/2011
Yπνβνιή δειψζεσλ καζεκάησλ ζεξηλνχ εμακήλνπ
21/02/2011 - 04/03/2011
Mαζήκαηα ζεξηλνχ εμακήλνπ
21/02/2011- 03/06/2011
Eμεηάζεηο ζεξηλνχ εμακήλνπ
06/06/2010 - 01/07/2011
5.2.

Aπγίερ και Φοιηηηικέρ Γιακοπέρ Xειμεπινού Eξαμήνος

11 Οθησβξίνπ (Απειεπζέξωζε ηεο Κνδάλεο)
28 Oθησβξίνπ (Εζληθή ενξηή)
17 Nνεκβξίνπ (Επέηεηνο Πνιπηερλείνπ)
6 Γεθεκβξίνπ (Αγίνπ Νηθνιάνπ- Πνιηνύρνπ ηεο Κνδάλεο)
24 Γεθεκβξίνπ - 7 Iαλνπαξίνπ (Δηαθνπέο Xξηζηνπγέλλωλ)
30 Iαλνπαξίνπ (Σξηώλ Ιεξαξρώλ)

5.3.

Aπγίερ και Φοιηηηικέρ Γιακοπέρ Θεπινού Eξαμήνος

3 Μαξηίνπ - 8 Μαξηίνπ
25 Mαξηίνπ
18 Απξηιίνπ – 1 Ματνπ
1 Mαΐνπ
13 Ηνπλίνπ

(Πέκπηε ηεο Tπξνθάγνπ έωο θαη ηελ επνκέλε ηεο
Kαζαξήο Δεπηέξαο)
(Εζληθή ενξηή)
(Δηαθνπέο Πάζρα)
(Πξωηνκαγηά)
(Aγίνπ Πλεύκαηνο)

6. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
6.1.

Γιάπκεια ποςδών

H ελάσιζηη δςναηή διάπκεια ησλ ζπνπδψλ είλαη 10 εξάμηνα. Κάζε εμάκελν
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 13 πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο.
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6.2.

Ανώηαηη διάπκεια θοίηηζηρ (εθαπμογή διαηάξευν άπθπος 14,
παπάγπαθορ 1, ηος Ν. 3459/2007).

α) Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008, ε αλψηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζηηο
πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, πξνζαπμαλφκελν θαηά 100%. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, χζηεξα απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε
εηζήγεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζρεηηθή αίηεζε θνηηεηή, ε
παξάηαζε ηεο αλψηαηεο δηάξθεηαο θνίηεζεο ηνπ αηηνχληνο, κέρξη δχν (2) εμάκελα.
β) Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα φζα εμάκελα, ζπλερφκελα ή κε,
επηζπκνχλ, θαη πάλησο φρη πεξηζζφηεξα απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Σα εμάκελα απηά δελ ζα πξνζκεηξψληαη ζηελ παξαπάλσ αλψηαηε δηάξθεηα
θνίηεζεο. Οη θνηηεηέο, πνπ δηαθφπηνπλ θαηά ηα παξαπάλσ ηηο ζπνπδέο ηνπο, δελ
έρνπλ ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ
ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηεο δηαθνπήο ζπνπδψλ νη θνηηεηέο επαλέξρνληαη ζην Σκήκα.
γ) Μεηά ηελ πάξνδν ηεο αλψηαηεο δηάξθεηαο θνίηεζεο, ν θνηηεηήο ζεσξείηαη
φηη έρεη απνιέζεη απηνδηθαίσο ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα. Γηα ηελ απψιεηα ηεο
θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε απφ ηε Γξακκαηεία
ηνπ Σκήκαηνο, κε ηελ νπνία βεβαηψλνληαη θαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία ν θνηηεηήο
έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο.
δ) Φνηηεηέο πνπ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008, ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζην
Σκήκα θαη δελ είραλ ζπκπιεξψζεη αθφκε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κέρξη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ απηνχ αξηζκνχ εμακήλσλ θαη πέξαλ απηνχ επί πέληε
(5) επηπιένλ αθαδεκατθά έηε. Φνηηεηέο πνπ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008,
είραλ ήδε ζπκπιεξψζεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
ιήςε ηνπ πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο,
κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο επί πέληε αθφκε αθαδεκατθά έηε,
αξρφκελα απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008.
ε) Φνηηεηέο πνπ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008, είραλ ήδε ππεξβεί ην
παξαπάλσ αλψηαην φξην θνίηεζεο, θαινχληαη εγγξάθσο απφ ην Σκήκα λα
δειψζνπλ εγγξάθσο εάλ επηζπκνχλ ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ε πεξίπησζε
θαηαθαηηθήο δήισζεο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο επί πέληε (5)
αθφκε αθαδεκατθά έηε, αξρφκελα απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008
Γηαθνξεηηθά δηαγξάθνληαη απφ ηα κεηξψα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηεξνχληαη ηεο
θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο. Γηα ηελ απψιεηα ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο εθδίδεηαη ζρεηηθή
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δηαπηζησηηθή πξάμε απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, κε ηελ νπνία
βεβαηψλνληαη θαη ηα καζήκαηα, ζηα νπνία ν θνηηεηήο έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο.
6.3.
Κύκλοι και Καηεςθύνζειρ ποςδών - Κύκλοι Δξειδίκεςζηρ
Οη ζπνπδέο ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο πεξηιακβάλνπλ ηξεηο Κχθινπο πνπδψλ.
 Ο Ππώηορ Κύκλορ ποςδών δηαξθεί έμη εμάκελα (1° έσο 6°) θαη
πεξηιακβάλεη 38 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο
κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ), ηα νπνία είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο
ζπνπδψλ.
 Ο Γεύηεπορ Κύκλορ ποςδών δηαξθεί δχν εμάκελα (7° θαη 8°).
Πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) καζήκαηα, (έμη θνηλά Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο
καζήκαηα γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, δχν Δπηινγήο Καηεχζπλζεο καζήκαηα γηα
θάζε θαηεχζπλζε θαη ηέζζεξα Δπηινγήο καζήκαηα γηα θάζε θαηεχζπλζε). ην
δεχηεξν θχθιν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά
ηνπο λα επηιέμνπλ κία απφ ηηο αθφινπζεο Καηεπζχλζεηο πνπδψλ.
1. Δλεξγεηαθή Καηεχζπλζε
2. Καηεχζπλζε Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
3. Καηαζθεπαζηηθή Καηεχζπλζε
Ζ θαηεχζπλζε ηελ νπνία ζέιεη λα αθνινπζήζεη θάζε θνηηεηήο θαζνξίδεηαη κε
αληίζηνηρε δήλυζη για ένηαξη ζε Καηεύθςνζη ζποςδών, ηελ νπνία θαηαζέηεη ν
ίδηνο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αξρή ηνπ Γεύηεπος Κύκλος ποςδών
(7° εμάκελν) .
 Ο Σπίηορ Κύκλορ ποςδών (9° θαη 10° εμάκελν) πεξηιακβάλεη νθηψ (8)
καζήκαηα επηινγήο (Τπνρξεσηηθά Κχθινπ), νξγαλσκέλα ζε θχθινπο εμεηδίθεπζεο
αλά θαηεχζπλζε.
Οη θχθινη εμεηδίθεπζεο αλά θαηεχζπλζε είλαη:
1. Δλεξγεηαθή Καηεχζπλζε
1νο Κχθινο : Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά Δλέξγεηαο
2νο Κχθινο : Πεξηβάιινλ θαη Υξήζε Δλέξγεηαο
2. Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
1νο Κχθινο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
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3. Καηαζθεπαζηηθή Καηεχζπλζε
1νο Κχθινο Καηαζθεπέο θαη Τιηθά
Ο Κχθινο Δμεηδίθεπζεο ηνλ νπνίνλ ζέιεη λα αθνινπζήζεη θάζε θνηηεηήο
θαζνξίδεηαη κε αληίζηνηρε δήλυζη για ένηαξη ζε Κύκλο Δξειδίκεςζηρ (πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηε θαηεχζπλζε πνπ έρεη επηιέμεη ζηνλ δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ),
ηελ νπνία θαηαζέηεη ν ίδηνο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αξρή ηνπ Σπίηος
Κύκλος ποςδών (9° εμάκελν).
6.4.

Γικαιολογηηικά ππυηοεηών θοιηηηών

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ Γεληθψλ Δμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη, απφ ην
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο ε πξνζεζκία εγγξαθήο ησλ επηηπρφλησλ.
Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ν εηζαγφκελνο ή λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν,
θαηαζέηεη ζηε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηηζη γηα εγγξαθή (έληππν ρνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο).
2. Σίηλορ απόλςζηρ, απνιπηήξην ή πηπρίν ή απνδεηθηηθφ ηνπ ζρνιείνπ απφ ην
νπνίν απνθνίηεζε ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν ησλ
ηίηισλ απηψλ.
3. Τπεύθςνη δήλυζη ζηελ νπνία ν λενεηζαγφκελνο δειψλεη φηη δελ είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
Διιάδαο (ρνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο).
4. Σέζζεξηο (4) θυηογπαθίερ ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
5. Καηά ηελ εγγξαθή ν λενεηζαγφκελνο επηδεηθλχεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο ην δεληίο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή άιιν δεκφζην έγγξαθν, απφ ην
νπνίν απνδεηθλχνληαη ηα αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία θαη θαηαζέηεη θαη έλα απιφ
θσηναληίγξαθν.
6. Ανηίγπαθο ηηρ βεβαίυζηρ ππόζβαζηρ (ρνξεγείηαη απφ ην Λχθεην).
6.5.

Γήλυζη παπακολούθηζηρ μαθημάηυν εξαμήνος

ηην απσή κάθε εξαμήνος θαη ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη, πξέπεη θάζε
θνηηεηήο λα θαηαζέζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κηα δήισζε, ε νπνία λα
πεξηιακβάλεη εθείλα ηα καζήκαηα, ηα νπνία απνθάζηζε λα παξαθνινπζήζεη ζην
ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο εηδηθνχ εληχπνπ, ην νπνίν
δηαηίζεηαη απφ ηε Γξακκαηεία.
Μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ καμία δήλυζη δε γίνεηαι δεκηή, όπυρ δεν
επιηπέπεηαι και οποιαδήποηε αλλαγή μαθημάηυν.
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Mε απηή ηε δήισζε θάζε θνηηεηήο απνθηά δηθαίσκα:
1. να παπαλάβει ηα διδακηικά βοηθήμαηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δχδνμνο
(βηβιία, ζεκεηψζεηο θιπ), πνπ δηαηίζεληαη γη’ απηά ηα καζήκαηα ζηελ αξρή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ.
2. να ζςμμεηέσει ζηιρ εξεηάζειρ ηυν μαθημάηυν πος δήλυζε ζην ηέινο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ θαη ζηελ επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ.
H παξαπάλσ δήισζε κπνξεί λα γίλεη αςηοπποζώπυρ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν
ή απφ νπνηνλδήπνηε, ν νπνίνο ζα έρεη νόμιμη εξοςζιοδόηηζη γη’ απηφ ην ζθνπφ, ή
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.
Aλ έλαο θνηηεηήο δελ θαηαζέζεη δήισζε ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, ηφηε ζεσξείηαη φηη δε ζα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα, δελ έρεη δηθαίσκα λα απνθηήζεη
δηδαθηηθά βνεζήκαηα, νχηε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο απηνχ ηνπ εμακήλνπ.
Ο πξσηνεηήο θνηηεηήο κπνξεί λα δειψζεη γηα παξαθνινχζεζε κφλνλ ηα
καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην εμάκελν πνπ παξαθνινπζεί.
Ο θνηηεηήο ησλ κεγαιπηέξσλ εηψλ έρεη δηθαίσκα λα δειψζεη κέρξη νθηψ (8)
ζπλνιηθά καζήκαηα κε ηελ εμήο πξνηεξαηφηεηα: πξψηα δειψλνληαη ηα νθεηιφκελα
καζήκαηα αξρίδνληαο θαηά ζεηξά απφ ηα καζήκαηα ηνπ πην κηθξνχ εμακήλνπ. Ο
απιθμόρ ηυν νέυν μαθημάηυν μποπεί να ζςμπληπώνει ηον απιθμό ηυν οκηώ
μαθημάηυν αλλά ζε καμία πεπίπηυζη δεν θα ςπεπβαίνει ηον μέγιζηο απιθμό
έξι (6). ηα νθηψ καζήκαηα δελ ινγίδεηαη ε ζπνπδαζηηθή εξγαζία πνπ κπνξεί λα
είλαη επί πιένλ.
Γηα έλα ρεηκεξηλφ εμάκελν κπνξεί λα δεισζνχλ κφλν εθείλα ηα καζήκαηα, ηα
νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηα καζήκαηα φισλ ησλ ρεηκεξηλψλ εμακήλσλ (1ν, 3ν, 5ν,
7ν θαη 9ν) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γηα έλα ζεξηλφ εμάκελν
κπνξεί λα δεισζνχλ κφλν ηα καζήκαηα ησλ ζεξηλψλ εμακήλσλ (2ν, 4ν, 6ν, 8ν θαη
10ν) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Mαθήμαηα ηος σειμεπινού
εξαμήνος δε διδάζκονηαι ζηο θεπινό εξάμηνο και ανηιζηπόθυρ.
6.6.

Αξιολόγηζη ηυν ζποςδαζηών. Δξεηάζειρ

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ απφδνζή ηνπο ζε θάζε κάζεκα γίλεηαη
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο. Ο νξηζηηθφο βαζκφο ζε θάζε
κάζεκα απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο, πνπ απνηειεί ην 30% ηνπ
νξηζηηθνχ βαζκνχ, κε ην νπνίν αμηνινγείηαη ε απφδνζε ηνπ ζπνπδαζηή θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη ν βαζκφο πξνθχπηεη απφ ηε βαζκνιφγεζε αζθήζεσλ,
ζεκάησλ ή θαη κία ηνπιάρηζηνλ ελδηάκεζε γξαπηή εμέηαζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ
δηδάζθνληνο. Σν δεχηεξν κέξνο, πνπ απνηειεί ην 70% ηνπ νξηζηηθνχ βαζκνχ, κε ην
νπνίν αμηνινγείηαη ε απφδνζε ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηνπ
καζήκαηνο.
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Γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο θαη γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε θάζε
εμάκελν, ππάξρνπλ 2 εξεηαζηικέρ πεπίοδοι. H πξψηε πεξίνδνο νξίδεηαη ακέζσο
κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ, ρεηκεξηλνχ ή ζεξηλνχ. H δεχηεξε
νξίδεηαη ην επηέκβξην, πξηλ αξρίζεη ην επφκελν ρεηκεξηλφ εμάκελν.
Κάζε θνηηεηήο έρεη δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηιρ εξεηάζειρ, μόνον εκείνυν
ηυν μαθημάηυν ηος εξαμήνος, ηα οποία έσει μόνορ ηος καθοπίζει με ηη
δήλυζη μαθημάηυν, πος καηέθεζε ζηην απσή αςηού ηος εξαμήνος.
H δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη ηξεηο εβδνκάδεο γηα ηηο πεξηφδνπο ΗαλνπαξίνπΦεβξνπαξίνπ, ηξεηο εβδνκάδεο ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηέζζεξηο εβδνκάδεο γηα ηελ
πεξίνδν επηεκβξίνπ, αιιά κπνξεί λα επηκεθχλνληαη αλ ζπληξέρεη ιφγνο.
ε πεξίπησζε πνπ έλαο θνηηεηήο δε ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα ή ζπκκεηέρεη κελ
αιιά δελ έρεη πάξεη νξηζηηθφ βαζκφ πνπ λα είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ πέληε
κεηά θαη απφ ηε δεχηεξε ηειηθή εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ηνλ επηέκβξην, ηφηε:
1. Eάλ πξφθεηηαη γηα Τποσπευηικό, Τποσπευηικό Καηεύθςνζηρ και Δπιλογήρ
Καηεύθςνζηρ μάθημα, έρεη ηελ ςποσπέυζη να ξαναδηλώζει πάλι ηο μάθημα
αςηό ζε επόμενο εξάμηνο. Mε ηε δήισζε απηή έρεη ηελ επθαηξία λα επαλαιάβεη
ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην κάζεκα απηφ θαη απνθηά πάιη ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο.
2. Eάλ πξφθεηηαη γηα Δπιλογήρ μάθημα, μποπεί να δηλώζει πάλι ηο ίδιο
μάθημα ζε ένα επόμενο εξάμηνο γηα λα επαλαιάβεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ζην κάζεκα απηφ θαη λα απνθηήζεη έηζη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο
αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Έρεη φκσο θαη ηε δπλαηφηεηα λα κελ μαλαδειψζεη πηα απηφ
ην κάζεκα, αιιά ζε επόμενο εξάμηνο να επιλέξει και να δηλώζει ανηί γι’ αςηό
ένα άλλο Δπιλογήρ μάθημα πνπ ηνπ δηαηίζεηαη ζηελ θαηεχζπλζή ηνπ.
6.7.

Γιδακηικά βοηθήμαηα

Tν δηδαθηηθφ έξγν ζπκπιεξψλεηαη κε ηα αληίζηνηρα δηδαθηηθά βηβιία ή άιια
βνεζήκαηα ηα νπνία ρνξεγνχληαη δσξεάλ ζηνπο θνηηεηέο, φπσο αθφκα θαη κε ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηελ ζρεηηθή ειιεληθή θαη
μέλε βηβιηνγξαθία (άξζξ. 23 § 2 N 1268/82).
6.8.

Γςναηόηηηα αλλαγήρ Καηεύθςνζηρ ποςδών

Αλ έλαο θνηηεηήο, αθνχ δειψζεη φηη αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε Καηεχζπλζε
πνπδψλ, θξίλεη φηη γηα θάπνην ιφγν ζέιεη λα αιιάμεη Καηεχζπλζε, κπνξεί λα ην
θάλεη κέζα ζηελ πξνζεζκία θαηάζεζεο δειψζεσλ γηα ηελ έληαμε ζε Καηεπζχλζεηο
πνπδψλ
ζηελ αξρή ηνπ ακέζσο επφκελνπ εμακήλνπ δειψλνληαο ηελ
Καηεχζπλζε ηεο λέαο ηνπ πξνηίκεζεο.
Ζ αιιαγή θαηεχζπλζεο γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο καζεκάησλ ζην
ζεξηλφ εμάκελν ηνπ 4νπ έηνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε, ν θνηηεηήο λα ζπκπιεξψζεη
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επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα (θνηλά ππνρξεσηηθά, επηινγήο θαηεχζπλζεο
θαη επηινγήο) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε λέα θαηεχζπλζε ζπνπδψλ πνπ ζα επηιέμεη,
αλεμάξηεηα απφ ην πφζεο επηηπρείο εμεηάζεηο έρεη ήδε ζην ελεξγεηηθφ ηνπ κέρξη ηε
ζηηγκή ηεο αιιαγήο.
6.9.

ποςδαζηικέρ Δπγαζίερ - Γιπλυμαηική Δπγαζία

Oη ζπνπδέο ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, πέξα ησλ καζεκάησλ πνπ
δηδάζθνληαη, πεξηιακβάλνπλ δχν εξγαζίεο.
α) Δπγαζία Μησανολογικού σεδιαζμού
Ζ Δξγαζία Μεραλνινγηθνχ ρεδηαζκνχ (πνπδαζηηθή Δξγαζία) απνηειεί έλα
ππνρξεσηηθφ ζέκα ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο θαη κειέηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ
θαηαζθεπή θάπνηαο ζπζθεπήο ή δηεξγαζίαο, κε βάζε ηηο γλψζεηο πνπ έρεη
απνθηήζεη θαη έρεη σο ζηφρν λα θαηαδείμεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλζεζεο ησλ
γλψζεσλ πνπ έρεη απνθηήζεη θαη φηη είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζα έρεη ζηελ πξάμε. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο
βνεζά ηνπο ζπνπδαζηέο λα αλαπηχζζνπλ έλα πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε άιινπο
ηερληθνχο πξάγκα πνπ είλαη απαξαίηεην ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία.
Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Κχθινπ πνπδψλ,
κπνξεί λα εθηειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπνπδαζηέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε
ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη βαζκνινγείηαη κε επηηπρψο ή αλεπηηπρψο (pass/fail)
σο εμακεληαίν ππνρξεσηηθφ κάζεκα.
β) Γιπλυμαηική Δπγαζία
Οη ζπνπδέο ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ νινθιεξψλνληαη κε ηε δηπισκαηηθή
εξγαζία. H εξγαζία απηή είλαη κία εθηεηακέλε κειέηε ζε κία επηζηεκνληθή
πεξηνρή ηνπ Σκήκαηνο. Ο Γηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζαλ ζθνπφ λα θαηαδείμεη φηη
ν θνηηεηήο είλαη ζε ζέζε λα εξγαζζεί θαη λα εκβαζχλεη επηζηεκνληθά ζε έλα ζηελφ
αληηθείκελν.
Κάζε θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ πεξηνρή, ζηελ νπνία ζέιεη λα εθπνλήζεη
ηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία. O κφλνο πεξηνξηζκφο ζ’ απηή ηελ επηινγή είλαη, φηη η
διπλυμαηική επγαζία ππέπει να ανηιζηοισεί ζηο γνυζηικό ανηικείμενο ενόρ
(ηοςλάσιζηον) από ηα μαθήμαηα ηηρ Καηεύθςνζηρ ποςδών ηος, ηο οποίο έσει
ο ίδιορ παπακολοςθήζει.
6.10.

Γίπλυμα

Όινη νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Π.Γ.Μ.
παίξλνπλ ρσξίο δηάθξηζε ηνλ ηίηιν ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ.
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ην πιζηοποιηηικό αναλςηικήρ βαθμολογίαρ, πνπ κπνξεί λα πάξεη θάζε
απφθνηηνο, θαίλνληαη αλαιπηηθά φια ηα καζήκαηα, ηα νπνία παξαθνινχζεζε. Απφ
απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ην πξνζσπηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ηνπ θάζε απνθνίηνπ, θαίλεηαη ε Καηεχζπλζε πνπδψλ θαη ν Κχθινο Δμεηδίθεπζεο
ηνπ θνηηεηή.
6.11.

Τπολογιζμόρ ηος Βαθμού Γιπλώμαηορ

Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ δηπιψκαηνο ππάξρνπλ ζην θεθάιαην
8.5 (Πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο δηπιψκαηνο).
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7. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
H Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο είλαη αξκφδηα γηα θνηηεηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα. Δηδηθφηεξα ζηα θνηηεηηθά ζέκαηα πεξηιακβάλνληαη :
1. Οη εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ.
2. H ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ θνηηεηψλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ε βαζκνινγία,
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ππνηξνθίεο θαη ηε ρνξήγεζε δηπισκάησλ.
3. H ζχληαμε θαηαζηάζεσλ θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε ηε δήισζε επηινγήο εθ κέξνπο
ηνπο ησλ καζεκάησλ, πνπ απηνί επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ.
4. H έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ.
Όζνλ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ, απηή γίλεηαη φιεο ηηο εξγάζηκεο
κέξεο απφ 11:00 έσο 13:00 ζηα γξαθεία ηεο Γξακκαηείαο.
Γηα ηηο εγγπαθέρ ηυν ππυηοεηών ηζρχνπλ εηδηθφηεξα ηα εμήο :
Μεηά ηελ απνζηνιή απφ ην YΠ.E.Π.Θ. ησλ πηλάθσλ ησλ επηηπρφλησλ, ε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Π.Γ.Μ. νξίδεη ηελ πξνζεζκία, κέζα ζηελ νπνία ζα πξέπεη
λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη εγγξαθέο. H πξνζεζκία απηή είλαη θαηαιπηηθή, πνπ
ζεκαίλεη φηη ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπ φπνηνο είλαη εθπξφζεζκνο. Ακέζσο
κεηά ηνλ νξηζκφ ηεο, ε πξνζεζκία εγγξαθψλ γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο.
H Γξακκαηεία, ηέινο, ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηα Δπξσπατθά
πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηνλ κανονιζμό
γπαπηών εξεηάζευν.

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
Tν Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ
καζεκάησλ, ην
πεξηερφκελφ ηνπο, ηε ρξνληθή αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ καζεκάησλ.
εκεηψλεηαη φηη εθηφο ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζηελ αίζνπζα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ππνρξεσηηθψλ
καζεκάησλ δηεμάγνληαη επηπιένλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ή ζέκαηα πνπ
ηζνδπλακνχλ κε κηα πξφζζεηε εβδνκαδηαία ψξα δηδαζθαιίαο.
H θαηαλνκή ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ ζε εμάκελα είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη
ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο. Αληαπνθξίλεηαη, πάλησο, ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο
θνίηεζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ εμακήλσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο θαη ζηελ αιιεινπρία ησλ
18

πξναπαηηνχκελσλ θαη εμαξησκέλσλ απφ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Με ηε
δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νξίδνληαη ηα πξναπαηηνχκελα
θαη ηα εμαξηψκελα απφ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα.
Όπνηα δηακφξθσζε θη αλ δψζεη θάζε θνηηεηήο ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξφγξακκα,
απηφ πνπ ζςνιζηάηαι ιδιαίηεπα είλαη να ακολοςθήζει ηοςλάσιζηον ηη σπονική
ζειπά ηυν ςποσπευηικών μαθημάηυν, φπσο απηή δίλεηαη ζην ελδεηθηηθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη
πξφζζεηεο δπζθνιίεο, επεηδή δε ζα έρεη ηηο απαξαίηεηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο
γηα ηελ παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ καζεκάησλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε
ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ππνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο ή επηινγήο θαηεχζπλζεο, ν
θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. Δπηπιένλ
ζπληζηάηαη ζηνπο θνηηεηέο, ηδηαίηεξα ε παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ ησλ
καζεκάησλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη
ζηελ θαηαλφεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε ιχζε ηπρφλ απνξηψλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπο.
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8.1 Ππόγπαμμα ανά εξάμηνο
1ορ Κύκλορ ποςδών
Ο 1νο Κύθινο πνπδώλ απνηειείηαη από έμη εμάκελα (1ν έωο 6ν). Όια ηα
καζήκαηα είλαη ππνρξεωηηθά.

1ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

101

Μαζεκαηηθά Η

Θ.Επγθηξίδεο

Τπνρξεσηηθφ

4

6

2

103

Φπζηθή I

. Μαθξίδεο

Τπνρξεσηηθφ

4

5

3

104

Γ. Μαξλέιινο

Δ. Σόιεο

Τπνρξεσηηθφ

4

4,5

Θ.
Θενδνπιίδεο

Μ. Πνιίηεο

Τπνρξεσηηθφ

5

5

113

Υεκεία
Δηζαγσγή ζηνπο
Ζ/Τ
(Δξγαζηεξηαθό)
Μεραλνινγηθφ
ρέδην I

4

105

5

Ν. απίδεο

Τπνρξεσηηθφ

4

5

6

141

Αγγιηθά Η

Α. Γαιάλε

Τπνρξεσηηθφ

2

2

7

144

Γξακκηθή
Άιγεβξα

Μπαιαζζαο

Τπνρξεσηηθφ

4

5

Καηηγορία
Μαθήμαηος

Ωρες
Γηδ.

Διδ.
Μον.

Τπνρξεσηηθφ

4

6

Δπηθνπξνύληεο

2ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάθημα

1

102

Μαζεκαηηθά ΗΗ

2

109

Σερλνινγία
Τιηθψλ Η

Υ. Λεθάθεο

Τπνρξεσηηθφ

5

5,5

3

145

Φπζηθή ΗΗ

. Μαθξίδεο

Τπνρξεσηηθφ

4

6

4

111

ηαηηθή

Ν. απίδεο

Τπνρξεσηηθφ

5

5,5

5

146

Μεραλνινγηθφ
ρέδην IΗ

Ν. απίδεο

Τπνρξεσηηθφ

4

4,5

6

142

Αγγιηθά ΗΗ

Α. Γαιάλε

Τπνρξεσηηθφ

2

2

7

134

Σερλνινγία θαη
θνηλσλία

Γ. θόδξαο

Τπνρξεσηηθφ

3

2

Διδάζκονηες
Θ.
Επγθηξίδεο

Επικοσρούνηες
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3ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

1

110

Αληνρή Τιηθψλ

2

107

ηαηηζηηθή

3

119

4

148

Θεξκνδπλακηθή
Αξρέο
Οηθνλνκηθήο
Δπηζηήκεο &
Δπηρεηξεκαηηθφ
ηεηαο

5

132

6

135

Μαζεκαηηθά ΗΗΗ
Σερλνινγία
Τιηθψλ ΗΗ

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ

Υ. Λεθάθεο

Τπνρξεσηηθφ

5

5

Γ. Νελέο

Τπνρξεσηηθφ

5

4

Α.
Σνκπνπιίδεο

Τπνρξεσηηθφ

5

6

Η. Μπαθνύξνο

Τπνρξεσηηθφ

3

Θ. Επγθηξίδεο

Τπνρξεσηηθφ

4

6

Υ. Λεθάθεο

Τπνρξεσηηθφ

5

5

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

Δπηθνπξνύληεο

4ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

1

112

Γπλακηθή

Γ.Γηαγθφπνπιν
ο

Τπνρξεσηηθφ

5

4,5

2

106

3

Δπηθνπξνύληεο

Η. Μπάξηδεο

Τπνρξεσηηθφ

5

4,5

108

Αξηζκεηηθή
Αλάιπζε
ηνηρεία
Μεραλψλ Η(θαη
Μεραλνινγηθφ
Δξγαζηήξην)

Γ.
Καξανγιαλίδεο

Τπνρξεσηηθφ

5

5

4

120

Μεραληθή
Ρεπζηψλ Η

Α.
Σνκπνπιίδεο

Τπνρξεσηηθφ

5

5

5

137

Μαζεκαηηθά
IV

Α.πξάθνο

Τπνρξεσηηθφ

4

6

114

Βαζηθέο Αξρέο
Μεραλνπξγηθψ
λ Καηεξγαζηψλ

Υ. Λεθάθεο

Τπνρξεσηηθφ

5

4

6

Γ. Κνινθνηξψλεο
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5ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

1

118

2

140

3

147

4

116

5

122

6

138

Μάζεκα
Μεηάδνζε
Θεξκφηεηαο
Σαιαληψζεηο
θαη Γπλακηθή
Μεραλψλ
Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα
Ζιεθηξνηερλία
Πεηξακαηηθέο
Μέζνδνη θαη
Μεηξεηηθή
Σερλνινγία
ηνηρεία
Μεραλψλ ΗΗ

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

Τπνρξεσηηθφ

5

6

Γ. Γηαγθφπνπινο

Τπνρξεσηηθφ

5

5,5

Γ. Νελέο

Τπνρξεσηηθφ

5

4,5

Τπνρξεσηηθφ

5

4

Δ.
Κσλζηαληηλίδεο

Τπνρξεσηηθφ

4

4,5

Γ.Καξανγιαλίδεο

Τπνρξεσηηθφ

5

5

Γηδάζθνληεο
Δ.
Κσλζηαληηλίδεο

Δπηθνπξνύληεο

Θ. Θενδνπιίδεο

Μπέιινπ

6ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

1

117

2

127

3

123

4

133

5

139

6

199

Μάζεκα
Ζιεθηξηθέο
Μεραλέο
Ήπηεο θαη λέεο
Μνξθέο
Δλέξγεηαο
Βηνκεραληθή
Γηνίθεζε
Θεξκνδπλακηθή
ΗΗ
Μεραληθή
Ρεπζηψλ ΗΗ
πνπδαζηηθή
εξγαζία

Γηδάζθνληεο
Θ.
Θενδνπιίδεο

Δπηθνπξνύληεο

Γ.θφδξαο
Η. Μπαθνύξνο
Α.
Σνκπνπιίδεο
Δ.
Κσλζηαληηλίδεο

.Παλαγησηίδνπ

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

Τπνρξεσηηθφ

5

4

Τπνρξεσηηθφ

4

5

Τπνρξεσηηθφ

5

4

Τπνρξεσηηθφ

5

6

Τπνρξεσηηθφ

4

6

Τπνρξεσηηθφ

22

2

8.2 2ορ Κύκλορ ποςδών
Ο 2νο Κύθινο πνπδώλ πεξηιακβάλεη δύν εμάκελα (7ν θαη 8ν).

α) Καηεύθςνζη: Δνεπγειακή Καηεύθςνζη
7ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

1

204

2

242

3

241

4

206

5

228

6

243

7

245

8

230

9

232

10

231

Μάζεκα
Αηκνπαξαγσγνί
Η
ρεδηαζκφο κε
ρξήζε
ππνινγηζηή
Αμηνπηζηία,
ζπληήξεζε θαη
αζθάιεηα
ζπζηεκάησλ
Μεραλέο
Δζσηεξηθήο
Καχζεο
Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή Η
Σερλνινγία
Πεξηβάιινληνο
Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ
Έιεγρνο
Πνηφηεηαο
ηνηρεία
Μεραλψλ ΗΗΗ
Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσ
λ πζηεκάησλ

Δπηθνπξνύ
ληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

Α.Σνκπνπιίδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

4

Ν.απίδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Η.Μπαθνχξνο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

Α Σνκπνπιίδεο

Γ.
Κνινθνηξψ
λεο

Δπηινγήο
Καηεπζπλζεο

5

Δ. Κηθθηλίδεο

Μ. Πνιίηεο

Δπηινγήο

4

Γ. Μαξλειινο

Δπηινγήο

4

5

Π. Πειαβάθεο
.
Παλαγησηίδνπ

Δπηινγήο

5

4

Δπηινγήο

4

6

Γελ Γηαηίζεηαη

Δπηινγήο

4

4,5

Γ.
Γηαγθφπνπινο

Δπηινγήο

4

2

Γηδάζθνληεο

8ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

1

205

2

207

Μάζεκα
ηξνβηινκεραλ
έο

Γηδάζθνληεο

Θέξκαλζε
Φχμε θαη

Σζίλνγινπ

Δπηθνπξνύληεο

Μηζεξιήο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηθφ
Καηεχζπλζεο
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Χξεο Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

5

4

5

Κιηκαηηζκφο

3

219

πζηήκαηα
Απηνκάηνπ
Διέγρνπ

Κ. Παξίζεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

4

240

Ζιεθηξνκεραλν
ινγηθέο
Δθαξκνγέο

Θ.Θενδνπιίδε
ο

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

5

210

Σερληθή
Φπζηθψλ
Γηεξγαζηψλ

Δ.Κηθθηλίδεο

Δπηινγήο

4

6

239

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Η. Μπάξηδεο

Δπηινγήο

5

5

7

246

Απνζέκαηα θαη
εθνδηαζηηθέο
αιπζίδεο

Γ. Νελέο

Δπηινγήο

4

4

8

247

Οξγάλσζε
παξαγσγήο

Γελ Γηαηίζεηαη

Δπηινγήο

4

6

9

372

Αξηζκεηηθέο
Μέζνδνη ρεδ.
Μεραλνι.
Καηαζθεπψλ

Γ.
Γηαγθόπνπινο

Δπηινγήο

5

4,5

10

235

Μνξθνπνηήζεη
ο

Γελ Γηαηίζεηαη

Δπηινγήο

5

2

Μ. Πνιίηεο

Δπηιέγνληαη ηα 3 θνηλά ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηεχζπλζεο θαη ην 1
επηινγήο θαηεχζπλζεο.
Απαηηείηαη επηπιένλ επηινγή 2 καζεκάησλ επηινγήο απφ απηά πνπ
δηαηίζεληαη.

β) Καηεύθςνζη: Βιομησανικήρ Γιοίκηζηρ
7ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

1

204

2

242

3

241

Μάζεκα
Αηκνπαξαγσγνί
Η
ρεδηαζκφο κε
ρξήζε
ππνινγηζηή
Αμηνπηζηία,
ζπληήξεζε θαη
αζθάιεηα
ζπζηεκάησλ

Γηδάζθνληεο
Α.Σνκπνπιίδεο

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

5

4

Ν.απίδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Η.Μπαθνχξνο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

24

4

245

5

230

6

206

7

228

8

243

9

232

10

231

Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ
Έιεγρνο
Πνηφηεηαο
Μεραλέο
Δζσηεξηθήο
Καχζεο
Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή Η
Σερλνινγία
Πεξηβάιινληνο
ηνηρεία
Μεραλψλ ΗΗΗ
Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσ
λ πζηεκάησλ

Π. Πειαβάθεο

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

5

4

.
Παλαγησηίδνπ

Δπηινγήο

4

6

Α Σνκπνπιίδεο

Κνινθνηξψλεο

Δπηινγήο

5

Δ. Κηθθηλίδεο

Μ. Πνιίηεο

Δπηινγήο

4

Γ. Μαξλειινο

Δπηινγήο

4

5

Γελ δηαηίζεηαη

Δπηινγήο

4

4,5

Γ.
Γηαγθφπνπινο

Δπηινγήο

4

2

8ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληε
ο

1

205

ηξνβηινκεραλέο

Μηζηξιήο

2

207

Θέξκαλζε Φχμε
θαη Κιηκαηηζκφο

Σζίλνγινπ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

3

219

πζηήκαηα
Απηνκάηνπ
Διέγρνπ

Κ. Παξίζεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

4

246

Απνζέκαηα θαη
εθνδηαζηηθέο
αιπζίδεο

Γ. Νελέο

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

5

247

Οξγάλσζε
παξαγσγήο

Γελ
δηαηίζεηαη

Δπηινγήο

4

6

6

240

Ζιεθηξνκεραλνι
νγηθέο
Δθαξκνγέο

Θ.
Θενδνπιίδε
ο

Δπηινγήο

4

7

210

Σερληθή
Φπζηθψλ
Γηεξγαζηψλ

Δ.
Κηθθηλίδεο

Δπηινγήο

4

8

239

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Η. Μπάξηδεο

Δπηινγήο

5

5

9

372

Αξηζκεηηθέο
Μέζνδνη ρεδ.

Γ.
Γηαγθόπνπι

Δπηινγήο

5

4,5

Δπηθνπξνύληεο

Μ. Πνιίηεο

25

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Χξεο Γηδ.
5

Γηδ.
Μνλ.
4

10

235

Μεραλνι.
Καηαζθεπψλ

νο

Μνξθνπνηήζεηο

Δπζηαζίνπ

Δπηινγήο

5

2

Δπηιέγνληαη ηα 3 θνηλά ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηεχζπλζεο θαη ην 1
επηινγήο θαηεχζπλζεο.
Απαηηείηαη επηπιένλ επηινγή 2 καζεκάησλ επηινγήο απφ απηά πνπ
δηαηίζεληαη.

γ) Καηεύθςνζη: Καηαζκεςαζηική
7ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

1

204

2

242

3

241

4

232

5

231

6

245

7

230

8

206

9

228

10

243

Μάζεκα
Αηκνπαξαγσγνί
Η
ρεδηαζκφο κε
ρξήζε
ππνινγηζηή
Αμηνπηζηία,
ζπληήξεζε θαη
αζθάιεηα
ζπζηεκάησλ
ηνηρεία
Μεραλψλ ΗΗΗ
Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσ
λ πζηεκάησλ
Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ
Έιεγρνο
Πνηφηεηαο
Μεραλέο
Δζσηεξηθήο
Καχζεο
Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή Η
Σερλνινγία
Πεξηβάιινληνο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

Α.Σνκπνπιίδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

4

Ν.απίδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Η.Μπαθνχξνο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

Γελ δηαηίζεηαη

Δπηινγήο
Καηεπζπλζεο

4

4,5

Γ.
Γηαγθφπνπινο

Δπηινγήο

4

2

Π. Πειαβάθεο

Δπηινγήο

5

4

.
Παλαγησηίδνπ

Δπηινγήο

4

6

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

Α Σνκπνπιίδεο

Κνινθνηξψλεο

Δπηινγήο

5

Δ. Κηθθηλίδεο

Μ. Πνιίηεο

Δπηινγήο

4

Δπηινγήο

4

Γ. Μαξλειινο

8ο ΔΞΑΜΖΝΟ
26

5

Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληε
ο

1

205

ηξνβηινκεραλέο

2

207

Θέξκαλζε Φχμε
θαη Κιηκαηηζκφο

Σζίλνγινπ

Τπνρξεσηθφ
Καηεχζπλζεο

5

3

219

πζηήκαηα
Απηνκάηνπ
Διέγρνπ

Κ. Παξίζεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

4

372

Αξηζκεηηθέο
Μέζνδνη ρεδ.
Μεραλνι.
Καηαζθεπψλ

Γ.
Γηαγθόπνπι
νο

Δπηινγήο
Καηεπζπλζεο

5

4,5

5

235

Μνξθνπνηήζεηο

Γελ
δηαηίζεηαη

Δπηινγήο

5

2

6

240

Ζιεθηξνκεραλνι
νγηθέο
Δθαξκνγέο

Θ.
Θενδνπιίδε
ο

Δπηινγήο

4

7

210

Σερληθή
Φπζηθψλ
Γηεξγαζηψλ

Δπηινγήο

4

8

239

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Η. Μπάξηδεο

Δπηινγήο

5

5

9

246

Απνζέκαηα θαη
εθνδηαζηηθέο
αιπζίδεο

Γ. Νελέο

Δπηινγήο

4

4

10

247

Οξγάλσζε
παξαγσγήο

Γελ
δηαηίζεηαη

Δπηινγήο

4

6

Δπηθνπξνύληεο

Μηζηξιήο

Δ.
Κηθθηλίδεο

Μ. Πνιίηεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Χξεο Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

5

4

Δπηιέγνληαη ηα 3 θνηλά ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηεχζπλζεο θαη ην 1
επηινγήο θαηεχζπλζεο.
Απαηηείηαη επηπιένλ επηινγή 2 καζεκάησλ επηινγήο απφ απηά πνπ
δηαηίζεληαη.

8.3 3ορ Κύκλορ ποςδών
Ο 3νο Κύθινο πνπδώλ πεξηιακβάλεη δύν εμάκελα (9ν θαη 10ν).
Σα καζήκαηα αλά θαηεύζπλζε θαη θύθιν δίλνληαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

α) Καηεύθςνζη: Δλεξγεηαθή
9ο ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύκλορ: Παπαγυγή και Μεηαθοπά Δνέπγειαρ

27

Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

778

302

Αηκνπαξαγσγνί
ΗΗ

Η. Νηθνιατδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Ράδνο
Γελ ζα
δηδαρζεί

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Γ. θφδξαο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Η. Μπάξηδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Γ.
Αλαζηαζέινο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Π.Πειαβάθεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

5

Γ.θφδξαο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

θαη'
εθηίκεζε 4

2

318

3

226

4

356

5

208

6

324

7

352

8

376

Αλεκνγελλήηξηεο
θαη
Τδξνζηξφβηινη/
Τδξνειεθηξηθά
Έξγα
Σερλνινγία
Αεξηνζηξφβηισλ
Πνιηηηθή
Έξεπλαο
Σερλνινγίαο,
Καηλνηνκίαο
Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά
Αέξησλ Ρχπσλ
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο
Κηηξίσλ Η
Σερληθννηθνλνκηθή
Μειέηε
Σερληθή θαη
ελεξγεηαθή
λνκνζεζία

9

377

Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

Μ. Γεσξγηάδεο

10

378

Μεραλνπξγηθέο
θαηεξγαζίεο κε
ΖΤ γηα
βηνκεραληθή
παξαγσγή

Μ. Παππάο

11

370

Μεραηξνληθή

Γελ δηαηίζεηαη

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Γηδ.
Μνλ.

4

4
4

4
4

10ο ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύκλορ: Παπαγυγή και Μεηαθοπά Δνέπγειαρ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

1

309

Αληιηνζηάζηα/ ηαζκνί
πκπίεζεο

Δ.
Κσλζηαληηλίδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

2

349

Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο Δλέξγεηαο

Η. ΝηθνιαΊδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

28

Δπηθνπξνύληεο

Γηδ.
Μνλ.

3

348

4

379

5

350

6

327

7

342

8

316

9

367

10
11

Α.
Σνκπνπιίδεο

Γελ ζα δηδαρζεί

371

Φαηλφκελα Καχζεο
Δθαξκνγέο Τιηθψλ ζε
Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο
Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξχπαλζεο
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ ΗΗ
Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή
θαη Οηθνλνκία
Ζιηαθή Σερληθή/
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα
Γπλακηθή πζηεκάησλ
θαη Πξνζνκνίσζε
Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ

365

Σξηβνινγία

Γελ δηαηίζεηαη

Γ. Κνινθνηξώλεο

. Μαθξίδεο

4

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Γ. Μαξλέιινο

Γ. θφδξαο
Σζίλνγινπ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Ράδνο

Γ. Νελέο
Κσλζηαληάο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4
4
4

4

4

4

4

4

4
4

9ο ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύκλορ: Πεπιβάλλον και σπήζη ενέπγειαρ
Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

1

356

Πνιηηηθή Έξεπλαο
Σερλνινγίαο,
Καηλνηνκίαο

Γ. θφδξαο

2

208

3

324

4

302

5

318

6

226

7

352

8

376

9

377

10

378

11

370

Α/Α

Δθπνκπέο θαη Μεηαθνξά
Αέξησλ Ρχπσλ
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ Η
Αηκνπαξαγσγνί ΗΗ
Αλεκνγελλήηξηεο θαη
Τδξνζηξφβηινη/
Τδξνειεθηξηθά Έξγα
Σερλνινγία
Αεξηνζηξφβηισλ
Σερληθν-νηθνλνκηθή
Μειέηε
Σερληθή θαη ελεξγεηαθή
λνκνζεζία
Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ
Μεραλνπξγηθέο
θαηεξγαζίεο κε ΖΤ γηα
βηνκεραληθή παξαγσγή
Μεραηξνληθή

Η. Μπάξηδεο
Γελ δηαηίζεηαη
Νηθνιατδεο
Ράδνο
Γελ ζα
δηδαρζεί
Π.Πειαβάθεο
Γ. θφδξαο
Μ. Γεσξγηάδεο
Μ. Παππάο
Παξίζεο

29

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10ο ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύκλορ: Πεπιβάλλον και σπήζη ενέπγειαρ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα
Δθαξκνγέο Τιηθψλ ζε
Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο
Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξχπαλζεο
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ ΗΗ
Αληιηνζηάζηα/ ηαζκoί
πκπίεζεο
Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο Δλέξγεηαο

1

379

2

350

3

327

4

309

5

349

6

348

7

342

8

367

9

316

10

371

Φαηλφκελα Καχζεο
Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή
θαη Οηθνλνκία
Γπλακηθή πζηεκάησλ
θαη πξνζνκνίσζε
Ζιηαθή Σερληθή/
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα
Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ

11

365

Σξηβνινγία

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

. Μαθξίδεο
Γ. Μαξλέιινο
Γελ δηαηίζεηαη
Δ.
Κσλζηαληηλίδεο
Νηθνιατδεο
Α.
Σνκπνπιίδεο

Γ. Κνινθνηξώλεο

Γ. θφδξαο
Γ. Νελέο
Σζίλνγινπ

Ράδνο

Κσλζηαληάο
Γελ δηαηίζεηαη

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Γηδ.
Μνλ.

4
4
4
4
4
4
4
4

4

4
4

9ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Β) Καηεύθςνζη Βιομησανικήρ Γιοίκηζηρ

Κύκλορ: Βιομησανικήρ Γιοίκηζηρ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

1

352

2

376

3

377

Μάζεκα
Σερληθν-νηθνλνκηθή
Μειέηε
Σερληθή θαη ελεξγεηαθή
λνκνζεζία
Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

Γηδάζθνληεο
Π.Πειαβάθεο
Γ. θφδξαο
Μ.Γεσξγηάδεο

30

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4
4

Γηδ.
Μνλ.

4

302

5

318

6

226

7

356

8

208

9

324

10

378

11

370

Αηκνπαξαγσγνί ΗΗ
Αλεκνγελλήηξηεο θαη
Τδξνζηξφβηινη/
Τδξνειεθηξηθά Έξγα
Σερλνινγία
Αεξηνζηξφβηισλ
Πνιηηηθή Έξεπλαο
Σερλνινγίαο,
Καηλνηνκίαο
Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά Αέξησλ
Ρχπσλ
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ Η
Μεραλνπξγηθέο
θαηεξγαζίεο κε ΖΤ γηα
βηνκεραληθή παξαγσγή
Μεραηξνληθή

Η Νηθνιατδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Ράδνο
δελ ζα
δηδαρζεί

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Γ. θφδξαο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Η. Μπάξηδεο
Γ.
Αλαζηαζέινο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Μ. Παππάο
Γελ δηαηίζεηαη

4
4
4
4
4
4
4
4

10ο ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύκλορ: Βιομησανικήρ Γιοίκηζηρ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

1

342

2

316

3

367

4

309

5

349

6

348

7

379

8

350

9

327

10

371

Φαηλφκελα Καχζεο
Δθαξκνγέο Τιηθψλ ζε
Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο
Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξχπαλζεο
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ ΗΗ
Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ

11

365

Σξηβνινγία

Μάζεκα
Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή
θαη Οηθνλνκία
Ζιηαθή Σερληθή/
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα
Γπλακηθή πζηεκάησλ
θαη πξνζνκνίσζε
Αληιηνζηάζηα/ ηαζκoί
πκπίεζεο
Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο Δλέξγεηαο

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

Γ. θφδξαο
Σζίλνγινπ

Ράδνο

Γ. Νελέο
Δ.
Κσλζηαληηλίδεο
Η .Νηθνιατδεο
Α.
Σνκπνπιίδεο

. Μαθξίδεο
Γ. Μαξλέιινο
Γελ δηαηίζεηαη
Κσλζηαληάο
Γελ δηαηίζεηαη

31

Γ. Κνινθνηξώλεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

Γηδ.
Μνλ.

9ο ΔΞΑΜΖΝΟ
Γ) Καηαζκεςαζηική Καηεύθςνζη

Κύκλορ: Καηαζκεςέρ και Τλικά
Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

1

378

Μεραλνπξγηθέο
θαηεξγαζίεο κε ΖΤ γηα
βηνκεραληθή παξαγσγή

Μ. Παππάο

2

370

3

302

4

318

5

226

6

356

7

208

8

324

9

352

10

376

11

377

Α/Α

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Αηκνπαξαγσγνί ΗΗ
Αλεκνγελλήηξηεο θαη
Τδξνζηξφβηινη/
Τδξνειεθηξηθά Έξγα
Σερλνινγία
Αεξηνζηξφβηισλ
Πνιηηηθή Έξεπλαο
Σερλνινγίαο,
Καηλνηνκίαο
Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά Αέξησλ
Ρχπσλ

Η. Νηθνιατδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Ράδνο
δελ ζα
δηδαρζεί

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Γ. θφδξαο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

ρεδηαζκφο Κηηξίσλ Η
Σερληθν-νηθνλνκηθή
Μειέηε
Σερληθή θαη ελεξγεηαθή
λνκνζεζία
Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

Γελ δηαηίζεηαη

Μεραηξνληθή

Γελ δηαηίζεηαη

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Η. Μπάξηδεο

Π.Πειαβάθεο
Γ. θφδξαο
Μ. Γεσξγηάδεο

Γηδ.
Μνλ.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10ο ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύκλορ: Καηαζκεςέρ και Τλικά
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

1

371

2

365

3

309

4

349

Σξηβνινγία
Αληιηνζηάζηα/ ηαζκoί
πκπίεζεο
Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο Δλέξγεηαο

5

348

Φαηλφκελα Καχζεο

Μάζεκα
Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

Κσλζηαληάο
Γελ δηαηίζεηαη
Δ.
Κσλζηαληηλίδεο
Η Νηθνιατδεο
Α.
Σνκπνπιίδεο

32

Γ. Κνινθνηξώλεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4
4
4
4

Γηδ.
Μνλ.

6

379

7

350

8

327

9

342

10

316

11

367

Δθαξκνγέο Τιηθψλ ζε
Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαινληηθέο
Σερλνινγίεο
Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξχπαλζεο
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ ΗΗ
Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή
θαη Οηθνλνκία
Ζιηαθή Σερληθή/
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα
Γπλακηθή πζηεκάησλ
θαη πξνζνκνίσζε

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

. Μαθξίδεο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Γ. Μαξλέιινο
Γελ δηαηίζεηαη
Γ. θφδξαο
Σζίλνγινπ
Γ. Νελέο

33

Ράδνο

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4
4
4
4
4
4

8.4 ςνοπηική παποςζίαζη ηυν μαθημάηυν
Πξψηνο Κχθινο πνπδψλ
1ν Δμάκελν
1

2ν Δμάκελν

3ν Δμάκελν

Μαζεκαηηθά ΗΗ

Αληνρή Τιηθψλ

4ν Δμάκελν

Μαζεκαηηθά Η

2

Γπλακηθή

Φπζηθή I

Σερλνινγία Τιηθψλ Η

ηαηηζηηθή

Υεκεία

Φπζηθή ΗΗ

4
Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ
(Δξγαζηεξηαθό)

ηαηηθή

Θεξκνδπλακηθή
Αξρέο Οηθνλνκηθήο
Δπηζηήκεο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

Μεραλνινγηθφ ρέδην IΗ

Μαζεκαηηθά ΗΗΗ

2
3

Αξηζκεηηθή Αλάιπζε
ηνηρεία Μεραλψλ Η(θαη
Μεραλνινγηθφ
Δξγαζηήξην)
Μεραληθή Ρεπζηψλ Η

5
5

Μεραλνινγηθφ ρέδην I
6

6
7

6ν Δμάκελν

1
2

4

5ν Δμάκελν

7

Αγγιηθά Η

Αγγιηθά ΗΗ

Γξακκηθή Άιγεβξα

Σερλνινγία θαη θνηλσλία

Μαζεκαηηθά IV
Βαζηθέο Αξρέο
Μεραλνπξγηθψλ
Καηεξγαζηψλ

Σερλνινγία Τιηθψλ ΗΗ

Γεχηεξνο Κχθινο πνπδψλ
34

Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο

Ζιεθηξηθέο Μεραλέο

Σαιαληψζεηο θαη
Γπλακηθή Μεραλψλ

Ήπηεο θαη λέεο Μνξθέο
Δλέξγεηαο

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Η

Βηνκεραληθή Γηνίθεζε

Ζιεθηξνηερλία
Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη
θαη Μεηξεηηθή
Σερλνινγία

Θεξκνδπλακηθή ΗΗ
Μεραληθή Ρεπζηψλ ΗΗ

ηνηρεία Μεραλψλ ΗΗ

πνπδαζηηθή εξγαζία

Κνηλά Μαζήκαηα
7ν Δμάκελν

8ν Δμάκελν

1

Αηκνπαξαγσγνί Η

ηξνβηινκεραλέο

2

ρεδηαζκφο κε ρξήζε ππνινγηζηή

Θέξκαλζε Φχμε θαη Κιηκαηηζκφο

3

Αμηνπηζηία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ζπζηεκάησλ

πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ

Μαζήκαηα Καηεπζύλζεωλ
7ν Δμάκελν

4

ΜΔΚ

8ν Δμάκελν

7ν Δμάκελν

Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Απνζέκαηα
Δλέξγεηαο
θαη
εθνδηαζηηθέο
Βειηηζηνπνίεζεο
αιπζίδεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δθαξκνγέο

ηνηρεία
Μεραλψλ ΗΗΗ

8ν Δμάκελν

Αξηζκεηηθέο
Μέζνδνη
ρεδ.
Μεραλνι.
Καηαζθεπψλ

Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσλ Μνξθνπνηήζεηο
Έιεγρνο Πνηφηεηαο
πζηεκάησλ
Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Ζιεθηξνκεραλνινγηθ
Δλέξγεηαο θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο
έο Δθαξκνγέο
Βειηηζηνπνίεζεο Δθαξκνγέο
Βηνκεραληθψλ
ΜΔΚ
πζηεκάησλ

Τπνινγηζηηθή Μεραληθή Η

Τπνινγηζηηθή Μεραληθή ΗΗ
Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο
Μεζνδνινγίεο Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ

θαη

7ν Δμάκελν

Οξγάλσζε
παξαγσγήο

Σερληθή Φπζηθψλ Γηεξγαζηψλ

Δπηινγή
ελφο (2)
Μαζ/ησλ

8ν Δμάκελν

Απνζέκαηα θαη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή Η

Οξγάλσζε παξαγσγήο

Σερλνινγία
Πεξηβάιινληνο

Έιεγρνο Πνηφηεηαο
35

Σερληθή
Φπζηθψλ
Γηεξγαζηψλ
Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Έιεγρνο Πνηφηεηαο

ΜΔΚ

Σερληθή
Γηεξγαζηψλ

Φπζηθψλ

Τπνινγηζηηθή Μεραληθή
ΗΗ

ηνηρεία Μεραλψλ ΗΗΗ
Γπλακηθή Πεξηζηξεθφκελσλ
πζηεκάησλ

Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη
Καηαζθεπψλ

ρεδ.

Μεραλνι.

Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη
ρεδ.
Μεραλνι.
Καηαζθεπψλ
ηνηρεία Μεραλψλ ΗΗΗ
Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσλ Μνξθνπνηήζεηο
πζηεκάησλ

Μνξθνπνηήζεηο

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή Η
Σερλνινγία
Πεξηβάιινληνο

Απνζέκαηα
θαη
εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο
Οξγάλσζε παξαγσγήο

Σπίηορ κύκλορ ζποςδών
Καηεύζπλζε

Κύθινο

Δμάκελν

Αηκνπαξαγσγνί ΗΗ

Αλεκνγελ
λήηξηεο
θαη
Τδξνζηξ
φβηινη/
Τδξνειεθ
ηξηθά
Έξγα

10ν

Αληιηνζηάζηα/
ηαζκoί
πκπίεζεο

Δηδηθά
Κεθάιαηα
Παξαγσγ
ήο
Δλέξγεηαο

Φαηλφκελ
α Καχζεο

Δθαξκνγ
έο Τιηθψλ
ζε
Δλεξγεηα
θέο θαη
Πεξηβαιν
ληηθέο
Σερλνινγί
εο

9ν

Πνιηηηθή Έξεπλαο
Σερλνινγίαο,
Καηλνηνκίαο

Δθπνκπέ
ο θαη
Μεηαθνξ
ά Αέξησλ
Ρχπσλ

Δλεξγεηα
θφο
ρεδηαζκ
φο
Κηηξίσλ Η

Αηκνπαξ
αγσγνί ΗΗ

Αλεκνγελλήηξηεο
θαη
Τδξνζηξφβηινη/
Τδξνειεθηξηθά
Έξγα

Σερλνινγί
α
Αεξηνζηξ
φβηισλ

Σερληθννηθνλνκηθ
ή Μειέηε

Σερληθή θαη
ελεξγεηαθή
λνκνζεζία

Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

Μεραλνπξγηθέο
θαηεξγαζίεο κε ΖΤ
γηα βηνκεραληθή
παξαγσγή

Μεραηξνληθή

Δθαξκνγέο
Τιηθψλ ζε
Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαινληηθέο
Σερλνινγίεο

Δηδηθά
Κεθάιαηα
Σερλνινγη
ψλ
Αληηξχπα
λζεο

Δλεξγεηα
θφο
ρεδηαζκ
φο
Κηηξίσλ ΗΗ

Αληιηνζη
άζηα/
ηαζκoί
πκπίεζε
ο

Δηδηθά
Κεθάιαηα
Παξαγσγήο
Δλέξγεηαο

Φαηλφκελ
α Καχζεο

Δλεξγεηα
θή
Πνιηηηθή
θαη
Οηθνλνκί
α

Ζιηαθή
Σερληθή/
Φσηνβνιηατθ
ά πζηήκαηα

Γπλακηθή
πζηεκάησλ θαη
πξνζνκνίσζε

Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ

Σξηβνινγία

Σερληθννηθνλνκηθή Μειέηε

Σερληθή
θαη
ελεξγεηαθ
ή
λνκνζεζί
α

Δπηρεηξε
ζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

Αηκνπαξ
αγσγνί ΗΗ

Αλεκνγελλήηξηεο
θαη
Τδξνζηξφβηινη/
Τδξνειεθηξηθά
Έξγα

Σερλνινγί
α
Αεξηνζηξ
φβηισλ

Πνιηηηθή
Έξεπλαο
Σερλνινγί
αο,
Καηλνηνκί
αο

Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά
Δλεξγεηαθφο
Αέξησλ
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ Η
Ρχπσλ

Μεραλνπξγηθέο
θαηεξγαζίεο κε ΖΤ
γηα βηνκεραληθή
παξαγσγή

Μεραηξνληθή

9ν

Παξαγωγή
θαη
Μεηαθνξά
Δλέξγεηαο

Δλεξγεηαθή

Πεξηβάιινλ
θαη ρξήζεο
ελέξγεηαο
10

ν

Βηνκεραληθήο
Γηνίθεζεο

Βηνκεραληθή ν
9
ο Γηνίθεζεο

Σερλνινγί
α
Αεξηνζηξ
φβηισλ

Πνιηηηθή
Έξεπλαο
Σερλνινγί
αο,
Καηλνηνκί
αο

Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά
Αέξησλ Ρχπσλ

Δλεξγεηα
θφο
ρεδηαζκ
φο
Κηηξίσλ Η

Σερληθννηθνλνκηθ
ή Μειέηε

Σερληθή θαη
ελεξγεηαθή
λνκνζεζία

Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

Μεραλνπξγηθέο
θαηεξγαζίεο κε ΖΤ
γηα βηνκεραληθή
παξαγσγή

Μεραηξνληθή

Δηδηθά
Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξχπαλζεο

Δλεξγεηα
θφο
ρεδηαζκ
φο
Κηηξίσλ ΗΗ

Δλεξγεηα
θή
Πνιηηηθή
θαη
Οηθνλνκί
α

Ζιηαθή
Σερληθή/
Φσηνβνιηατθ
ά πζηήκαηα

Γπλακηθή
πζηεκάησλ θαη
Πξνζνκνίσζε

Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ

Σξηβνινγία

36

Γηπισκαηηθή
Δξγαζία

Γηπισκαηηθή
Δξγαζία

10

Δλεξγεηαθή
Πνιηηηθή θαη
Οηθνλνκία

9

Μεραλνπξγηθέο
θαηεξγαζίεο κε
ΖΤ γηα
βηνκεραληθή
παξαγσγή

ν

ν

Καηαζθεπαζηηθή

Ζιηαθή
Σερληθή/
Φσηνβνι
ηατθά
πζηήκαη
α

Φαηλφκελ
α Καχζεο

Δθαξκνγ
έο Τιηθψλ
ζε
Δλεξγεηα
θέο θαη
Πεξηβαιν
ληηθέο
Σερλνινγί
εο

Δηδηθά
Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξχπαλζε
ο

Δλεξγεηαθφο
Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ
Ορεκάησλ
ΗΗ

Σερλνινγία
Αεξηνζηξφβηισλ

Πνιηηηθή
Έξεπλαο
Σερλνινγί
αο,
Καηλνηνκί
αο

Δθπνκπέ
ο θαη
Μεηαθνξ
ά Αέξησλ
Ρχπσλ

Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο
Κηηξίσλ Η

Σερληθν-νηθνλνκηθή
Μειέηε

Σερληθή θαη
ελεξγεηαθή
λνκνζεζία

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ΗΗ

Φαηλφκελα
Καχζεο

Δθαξκνγ
έο Τιηθψλ
ζε
Δλεξγεηα
θέο θαη
Πεξηβαιν
ληηθέο
Σερλνινγί
εο

Δηδηθά
Κεθάιαηα
Σερλνινγη
ψλ
Αληηξχπα
λζεο

Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο
Κηηξίσλ ΗΗ

Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή
θαη Οηθνλνκία

Ζιηαθή Σερληθή/
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα

Γπλακηθή πζηεκάησλ θαη
πξνζνκνίσζε

Γπλακηθή
πζηεκάη
σλ θαη
πξνζνκνί
σζε

Αληιηνζη
άζηα/
ηαζκoί
πκπίεζε
ο

Δηδηθά
Κεθάιαηα
Παξαγσγήο
Δλέξγεηαο

Μεραηξν
ληθή

Αηκνπαξ
αγσγνί ΗΗ

Αλεκνγελ
λήηξηεο
θαη
Τδξνζηξ
φβηινη/
Τδξνειεθ
ηξηθά
Έξγα

Σξηβνινγί
α

Αληιηνζη
άζηα/
ηαζκoί
πκπίεζε
ο

Δηδηθά
Κεθάιαηα
Παξαγσγ
ήο
Δλέξγεηαο

Καηαζθεπέο
θαη Τιηθά

10

ν

Μέζνδνη
ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ
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Σξηβνινγία

Γηπισκαηηθή
Δξγαζία

Γηπισκαηηθή
Δξγαζία

8.5 Τπολογιζμόρ ηος βαθμού διπλώμαηορ
Ο βαζκφο δηπιψκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηελ αθφινπζε κέζνδν:
α) φια ηα καζήκαηα, 37 ηνπ πξψηνπ θχθινπ (δελ ππνινγίδεηαη ε εξγαζία
κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ) ηα 12 καζήκαηα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ (ππνρξεσηηθά
θαηεχζπλζεο, επηινγήο θαηεχζπλζεο θαη επηινγήο) θαζψο ηα νθηψ καζήκαηα ηνπ
ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ (ππνρξεσηηθά θχθινπ) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο, έρνπλ ζπληειεζηή
βαξχηεηαο Wi=1.
β) ε δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο Wδ=6.
Ο βαζκφο ηνπ δηπιψκαηνο (Β.Γ.) ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξαθάησ ζρέζε:
Μ

B.Δ. 

Wδ B δ   Wi B i
i 1
Μ

Wδ   Wi
i 1

φπνπ Μ είλαη ην πιήζνο ησλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί κε επηηπρία ν
θνηηεηήο, Bi είλαη ν βαζκφο ηνπ καζήκαηνο i πνπ εμεηάζζεθε κε επηηπρία ν
θνηηεηήο θαη Βδ είλαη ν βαζκφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
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9. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ
Πεξηγξάθνληαη ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
πληκήζεηο:
Δμ. : Δμάκελν πνπδψλ
Χ.Γ. : ξεο Γηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο
Γ.Μ. Γηδαθηηθέο Μνλάδεο θαηά ην χζηεκα Δ.C.T.S.
Ζ δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ είλαη 13 πιήξεηο εβδνκάδεο
Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ είλαη ε ειιεληθή

101 Μαζεκαηηθά Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
1
4
6

Γηδάζθσλ: Θ. Επγθηξίδεο
Πξναπ/λα: -

θνπόο: ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο επηδηψθεηαη ε θαηαλφεζε ήδε γλσζηψλ θαη λέσλ ελλνηψλ
ηνπ Λνγηζκνχ ζπλαξηήζεσλ κίαο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο.
Πεξηερόκελν: χλνια. Πξαγκαηηθνί αξηζκνί. Αθνινπζίεο. εηξέο. πλαξηήζεηο κίαο πξαγκαηηθήο
κεηαβιεηήο. ξηα θαη ζπλέρεηα ζπλαξηήζεσλ. Παξάγσγνη. Δθαξκνγέο παξαγψγσλ.
Οινθιεξψκαηα. Δθαξκνγέο νινθιεξσκάησλ. Γπλακνζεηξέο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο.
Αμηνιόγεζε: 75% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 25% γξαπηή πξφνδνο, πξναηξεηηθέο εξγαζίεο.

102 Μαζεκαηηθά ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
2
4
6

Γηδάζθσλ: Θ. Επγθηξίδεο
Πξναπ/λα: -

θνπόο:
Σν κάζεκα παξέρεη ην απαξαίηεην γηα ηνπο κεραληθνχο ππφβαζξν γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θαη κειέηε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Λνγηζκφ ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ
πξαγκαηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ηε Γηαλπζκαηηθή Αλάιπζε.
Πεξηερόκελν:
Ο ρψξνο Rn . πλαξηήζεηο πνιιψλ κεηαβιεηψλ. ξηα. πλέρεηα. Δπηθάλεηεο
β΄ βαζκνχ. Μεξηθέο παξάγσγνη. Γηαθνξηθά. Αιπζηδσηή παξαγψγηζε. Παξάγσγνο θαηά
θαηεχζπλζε. Δθαπηφκελα επίπεδα. Αθξφηαηα. Σχπνο Taylor. Γηπιά θαη ηξηπιά νινθιεξψκαηα.
Γηαλπζκαηηθέο ζπλαξηήζεηο. Κακπχιεο. Δπηθακπχιηα νινθιεξψκαηα. Βαζκσηά θαη δηαλπζκαηηθά
πεδία. Θεψξεκα Green. πληεξεηηθά πεδία. Δπηθαλεηαθά νινθιεξψκαηα. Θεσξήκαηα Gauss θαη
Stokes.
Γηδαζθαιία:
Αμηνιόγεζε:

Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο.
75% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 25% γξαπηή πξφνδνο, πξναηξεηηθέο εξγαζίεο.
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103 Φπζηθή Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
1
4
5

Γηδάζθσλ: . Μαθξίδεο
Πξναπ/λα: θνπόο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία πεξηνρψλ ηηο Φπζηθήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηελ Μεραληθή
Πεξηερόκελν:
Βαζηθή Θεσξία Μεραληθήο. Νφκνη Νεχησλα. Γπλάκεηο. Αξρέο Γηαηήξεζεο ηεο
Δλέξγεηαο, ηεο Οξκήο θαη ηεο ηξνθνξκήο. Κηλεκαηηθή θαη Γπλακηθή ηνπ Τιηθνχ εκείνπ.
Κηλεκαηηθή ηεξενχ ψκαηνο ζην Δπίπεδν θαη ζην Υψξν. ρεηηθή Κίλεζε. Γπλακηθή ηεξενχ
ψκαηνο ζην Δπίπεδν θαη ζην Υψξν. Σαιαληψζεηο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο
Αμηνιόγεζε:
70 % ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% γξαπηή πξφνδνο

145 Φπζηθή II

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
2
4
5

Γηδάζθσλ: . Μαθξίδεο
Πξναπ/λα: θνπόο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία πεξηνρψλ ηηο Φπζηθήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηνλ Ζιεθηξνκαγλεηηζκφ
Πεξηερόκελν: Θεσξία Ζιεθηξνκαγλεηηζκνχ. Ζιεθηξνζηαηηθή. Ζιεθηξηθά Φνξηία, Νφκνο Coulomb.
Ζιεθηξηθά Πεδία θαη Ζιεθηξηθφ Γπλακηθφ. Γηαθνξά Γπλακηθνχ. Αγσγνί θαη Μνλσηέο. Ζιεθηξηθά
Ρεχκαηα θαη Ππθλφηεηα Ρεχκαηνο. Πεδία Κηλνχκελσλ Φνξηίσλ. Μαγλεηηθφ Πεδίν.
Ζιεθηξνκαγλεηηθή Δπαγσγή θαη Δμηζψζεηο Maxwell. Ζιεθηξηθά θαη Μαγλεηηθά Πεδία ζηελ Όιε.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο
Αμηνιόγεζε:
70 % ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% γξαπηή πξφνδνο

104 Υεκεία

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
1
4
5

Γηδάζθσλ: Γ. Μαξλέιινο
Πξναπ/λα: θνπόο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ρεκείαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε
ζέκαηα αλφξγαλεο ρεκείαο θαη θπζηθνρεκείαο.
Πεξηερόκελν:
Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δνκήο ηνπ αηφκνπ. Ζιεθηξνληαθή δνκή θαη
ν πεξηνδηθφο πίλαθαο. Υεκηθή ζεξκνδπλακηθή θαη ρεκηθή ηζνξξνπία. Οη θαηαζηάζεηο ηεο χιεο.
Υεκηθφο δεζκφο. Γηαιχκαηα. Ομέα θαη βάζεηο. Υεκηθή Κηλεηηθή. Ομείδσζε αλαγσγή. ηνηρεία
Ζιεθηξνρεκείαο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 1 πξφνδνο.
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% γξαπηή πξφνδνο
105 Δηζαγωγή ζηνπο Η/Τ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
40

1
5
5
Γηδάζθσλ: Θ. Θενδνπιίδεο
Πξναπ/λα: θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δψζεη ζηνλ ζπνπδαζηή φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο
πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα κπνξεί φρη κφλν λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ σο κεραληθνχ, αιιά θαη λα κπνξεί λα αζρνιεζεί
δεκηνπξγηθά κε εθαξκνγέο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, θαζψο θαη λα αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα πιεξνθνξηθήο.
Πεξηερφκελν: Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πξνγξακκαηηζκνχ,
θαη εηδηθά ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Fortran 95. Δπηπιένλ παξέρνληαη γεληθέο γλψζεηο πνπ
αθνξνχλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ην πιηζκηθφ (hardware)
θαη ην ινγηζκηθφ (software), ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (πξνγξακκαηηζκφο ζε Fortran).
Αμηνιφγεζε: Μηα πξαθηηθή εμέηαζε ζην Δξγαζηήξην ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
(30%) θαη κηα ηειηθή γξαπηή εμέηαζε (70%).
106 Αξηζκεηηθή Αλάιπζε θαη Πξνζνκνίωζε

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
4
5
5.5

Γηδάζθσλ: Η. Γ. Μπάξηδεο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Μαζεκαηηθά ΗΗΗ, Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ
θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα δηδαρζεί ν θνηηεηήο ηελ πξνζεγγηζηηθή επίιπζε
ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ επηδέρνληαη αθξηβή ιχζε κε εθαξκνγή αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ θαη
ηελ πινπνίεζε ησλ ιχζεσλ απηψλ κε πξνγξάκκαηα Ζ/Τ. Μεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ
ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ησλ βαζηθψλ
αξρψλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ θιαζηθψλ κεζφδσλ αξηζκεηηθήο αλάιπζεο ζηελ επηζηήκε ηνπ
Μεραληθνχ κε παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα απνθηήζεη γλψζεηο βαζηθψλ
αξρψλ, ψζηε λα κπνξεί ζην κέιινλ λα εκβαζχλεη ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηέηνησλ κεζφδσλ.
Πεξηερόκελν:
Βαζηθέο Έλλνηεο, Αθξίβεηα θαη ζθάικαηα, Δπίιπζε κε γξακκηθψλ εμηζψζεσλ,
Παξεκβνιή θαη πνιπσλπκηθή πξνζέγγηζε, Αξηζκεηηθή παξαγψγηζε θαη νινθιήξσζε, Γηαθνξηθέο
εμηζψζεηο, πζηήκαηα Γξακκηθψλ Δμηζψζεσλ, Θεσξία πξνζέγγηζεο, Μεξηθέο Γηαθνξηθέο
Δμηζψζεηο, Πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ θαη ρξήζεηο ησλ κεζφδσλ αξηζκεηηθήο αλάιπζεο, Δηζαγσγή
ζην Matlab.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο εβδνκαδηαίεο παξαδφζεηο, εβδνκαδηαίεο θαη νίθνλ αζθήζεηο κε
ππνρξεσηηθή παξάδνζε, γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ, ηειηθή εμέηαζε
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 20% πξφνδνο, 10% θαη’ νίθνλ εξγαζίεο
107 ηαηηζηηθή

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
3
5
4.5

Γηδάζθσλ: Γ. Νελέο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά
θνπόο: Σν κάζεκα απνβιέπεη ζην λα γλσξίζνπλ θαη λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε ηα
ζεκαληηθφηεξα θεθάιαηα ηαηηζηηθήο, ε νπνία απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν ζε πνιιέο εξεπλεηηθέο
θαη κε εξγαζίεο. Ζ επαθή ηνπο κε ηελ επηζηεκνληθή απηή πεξηνρή πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ζε
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ζεσξεηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε πξαθηηθφ κέζσ ησλ αζθήζεσλ, πξνθεηκέλνπ νη θνηηεηέο λα είλαη ζε
ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πξαθηηθά ηηο γλψζεηο ηαηηζηηθήο πνπ απνθηνχλ.
Πεξηερόκελν:
Βαζηθή νξνινγία: πιεζπζκφο, δείγκα, ζηαηηζηηθφ κέγεζνο θιπ. πιινγή
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ: απνγξαθή θαη ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο. Σαμηλφκεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ:
κε θιάζεηο ή/θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Καηαλνκέο ζπρλφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ζέζεο θαη
δηαζπνξάο. Βαζηθή νξνινγία ζεσξίαο πηζαλνηήησλ: δνθηκή, δεηγκαηηθφο ρψξνο, απιά θαη ζχλζεηα
γεγνλφηα θιπ. Τπφ ζπλζήθε πηζαλφηεηα. Θεψξεκα Bayes. πλαξηήζεηο πηζαλφηεηαο. Αζπλερείο
θαηαλνκέο: Γησλπκηθή, Poisson θιπ. πλερείο θαηαλνκέο: Καλνληθή, Δθζεηηθή θιπ. Καηαλνκέο
δεηγκαηνιεςίαο. Κεληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα. εκεηαθέο εθηηκήζεηο. Ηδηφηεηεο εθηηκεηξηψλ.
Γηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο. Πξνζδηνξηζκφο κεγέζνπο δείγκαηνο. Θεσξία θαη εθαξκνγέο ειέγρνπ
ππνζέζεσλ. Έιεγρνο πξνζαξκνγήο θαηαλνκήο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (3 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε:
90% γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, 20% εμέηαζε πξνφδνπ.
108 ηνηρεία Μεραλώλ I – Μεραλνινγηθό Δξγαζηήξην

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
4
5
5

Γηδάζθσλ: Γ. Καξανγιαλίδεο
Πξναπ/λα: ηαηηθή, Αληνρή Τιηθψλ, Μεραλνινγηθφ ρέδην
θνπόο: Ζ παξνπζίαζε, ε θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ζηνηρείσλ
κεραλψλ θαη κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ κέζα απφ ηελ αλάιπζε απιψλ ζηνηρείσλ κεραλψλ.
Πεξηερόκελν:
Δηζαγσγή ζηελ αλάιπζε ησλ κεραλνινγηψλ θαηαζθεπψλ. Ρνή δπλάκεσο,
ξνή ηζρχνο, πλδέζεηο κνξθήο, ζπλδέζεηο ηξηβήο, ζπλδέζεηο κνξθήο - ηξηβήο. Πξνζδηνξηζκφο
θξίζηκσλ ζέζεσλ ππνινγηζκνχ ζε θζνξά. Σάζεηο ιεηηνπξγίαο, ηάζεηο εγθνπψλ, ππνινγηζκφο
ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο αληνρήο, ζπλδπαζκέλεο θνξηίζεηο θαη ηζνδχλακεο ηάζεηο, επηηξεπφκελεο
ηάζεηο, ζπληειεζηέο αζθάιεηαο γηα ππνινγηζκφ ζε αληνρή. ηνηρεία ζχλδεζεο. Τπνινγηζκφο
κειέηεο θαη ειέγρνπ αληνρήο ειψζεσλ, θνριηψζεσλ, ζπγθνιιήζεσλ θαη θνιιήζεσλ. ηνηρεία
πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο, αλάιπζε ησλ θχξησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Τπνινγηζκφο κειέηεο θαη
ειέγρνπ αηξάθησλ, εδξάλσλ θπιίζεσο, ζπλδέζεσλ αηξάθησλ – πιεκλψλ, αξρέο εδξάζεσο.
Δηζαγσγή ζηε ζχλζεζε κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ. ρεδηνκειέηε απιψλ θαηαζθεπψλ. Σν κάζεκα
πεξηιακβάλεη αζθήζεηο θαη ζέκαηα.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 1 εξγαζία
Αμηνιόγεζε:
Σειηθή εμέηαζε 70%, 30% πξφνδνο θαη εξγαζία

109 Σερλνινγία Τιηθώλ Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
2
5
5.5

Γηδάζθσλ: Υ. Λεθάθεο
Πξναπ/λα: Φπζηθή, Υεκεία
θνπόο: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο δνκήο θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ σο ζπλαξηήζεηο
ηεο κηθξνδνκήο θαη ηεο θαηεξγαζίαο ηνπο. Χο πξφηππα πιηθψλ ζεσξνχληαη ηα κεηαιιηθά πιηθά,
αιιά γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κε κεηαιιηθά (θεξακηθά, πνιπκεξή), γηα ηα νπνία αλαπηχζζνληαη νη
ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο.
Πεξηερόκελν:
Αηνκηθή δνκή, Γηαηνκηθνί δεζκνί, (εηεξνπνιηθφο, νκνηνπνιηθφο, κεηαιιηθφο,
δεπηεξεχνληεο δεζκνί). Κξπζηαιινγξαθία θαη Κξπζηαιινδνκή, (θξπζηαιιηθά ζπζηήκαηα, πιέγκαηα
Bravais, ζηνηρεηψδεηο θπςειίδεο, δηεπζχλζεηο, επίπεδα, ππνινγηζκφο ππθλφηεηαο, κνλν- θαη πνιχθξπζηαιιηθά πιηθά, εμαθξίβσζε δνκήο κε πεξίζιαζε αθηίλσλ Υ. Αηέιεηεο θξπζηαιιηθήο δνκήο,
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(ζεκεηαθέο, γξακκηθέο, επίπεδεο, ηξηψλ δηαζηάζεσλ). Κφθθνη, ξηα Κφθθσλ, Μηθξνδνκή,
Μηθξνζθνπία, Κνθθνκεηξία. Κηλεηηθφηεηα αηφκσλ θαη Γηάρπζε ζε ζηεξεά θαηάζηαζε, (κεραληζκνί,
λφκνη ηνπ Fick). Γηαγξάκκαηα Φάζεσλ ζε Ηζνξξνπία, (ζηεξεά δηαιχκαηα, ζεξκνδπλακηθή εξκελεία,
λφκνο ηνπ Gibbs, δηκεξή δηαγξάκκαηα). Φπζηθέο Ηδηφηεηεο, (Ζιεθηξηθέο, Θεξκηθέο, Μαγλεηηθέο,
Οπηηθέο). Ομείδσζε, Γηάβξσζε θαη Πξνζηαζία.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο [13 εβδ. x 5 ψξεο (3-σξ. Θεσξία + 2-σξ. αζθήζεηο)]
Αμηνιόγεζε:
70% γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, 30% γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ.
110 Αληνρή Τιηθώλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
3
5
5

Γηδάζθσλ: Υ. Λεθάθεο
Πξναπ/λα: ηαηηθή, Σερλνινγία Τιηθψλ Η, ΗΗ
θνπόο: Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηνπ παξακνξθψζηκνπ ζηεξενχ ζψκαηνο εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο
ηεο ζεσξίαο ηεο ειαζηηθφηεηαο. Απφθηεζε γλψζεο γηα ηελ αλάιπζε ηάζεσλ (θαηαπνλήζεσλ) ζε
ζπγθεθξηκέλα δνκηθά ζηνηρεία, ή ζηνηρεία κεραλψλ ή κεραληζκψλ, κε ζπγθεθξηκέλε ζηήξημε, ζε
δεδνκέλα ή αλακελφκελα εμσηεξηθά θνξηία εθαξκνδφκελα θαηά ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο,
(εθειθπζκφο, ζιίςε, ζηξέςε, θάκςε, έθθεληξε αμνληθή θφξηηζε), θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο
αλακελφκελεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, σο βάζε νξζνχ ζρεδηαζκνχ ή ειέγρνπ
θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ αζθαιή ηνπο ιεηηνπξγία.
Πεξηερόκελν: Αμνληθή θφξηηζε, νξζή θαη δηαηκεηηθή ηάζε, ηάζεηο έδξαζεο, νξηαθή θαη
επηηξεπφκελε ηάζε. πληειεζηήο αζθάιεηαο. Σάζε θαη ηξνπή (παξακφξθσζε), λφκνο ηνπ Hooke,
κέηξν ειαζηηθφηεηαο, εθειθπζκφο θαη ζιίςε. Δπαλαιεπηηθή θφξηηζε θαη θφπσζε. Τπεξζηαηηθά
πξνβιήκαηα. Δληαηηθά πξνβιήκαηα ιφγσ κεηαβνιήο ζεξκνθξαζίαο. Λφγνο Poisson, θαη ζρέζε ηνπ
κε ηα κέηξα ειαζηηθφηεηαο θαη δηάηκεζεο. Πνιπαμνληθή θφξηηζε θαη γεληθεπκέλνο λφκνο ηνπ Hooke.
Γηαηκεηηθή ηξνπή. Αξρή ηνπ Saint-Venant, ζπγθεληξψζεηο ηάζεο, πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο,
παξακέλνπζεο ηάζεηο).
ηξέςε: Σάζε, παξακφξθσζε, γσλία ζηξέςεο ζηελ ειαζηηθή πεξηνρή ζε άηξαθην θπθιηθήο
δηαηνκήο, πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο. ηαηηθά απξνζδηφξηζηνη άηξαθηνη.
ρεδηαζκφο αηξάθησλ κεηάδνζεο θίλεζεο. πγθεληξψζεηο ηάζεο, πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο,
παξακέλνπζεο ηάζεηο. ηξέςε κειψλ κε θπθιηθήο δηαηνκήο. ηξέςε θνίισλ, ιεπηφηνηρσλ αηξάθησλ.
Καζαξή θάκςε: Σάζεηο θαη παξακνξθψζεηο ζε ζπκκεηξηθφ/πξηζκαηηθφ κέινο ζηελ ειαζηηθή
πεξηνρή. Κάκςε κειψλ πνπ απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθά πιηθά. πγθεληξψζεηο ηάζεο.
Παξακέλνπζεο ηάζεηο. Έθθεληξε αμνληθή θφξηηζε ζε έλα επίπεδν ζπκκεηξίαο. Αζχκκεηξε θάκςε.
Γεληθή πεξίπησζε έθθεληξεο αμνληθήο θφξηηζεο. Κάκςε θακπχισλ κειψλ.
Δγθάξζηα θφξηηζε: Βαζηθή ππφζεζε θαηαλνκήο νξζψλ ηάζεσλ. Πξνζδηνξηζκφο ηέκλνπζαο θαη
δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ ζε δνθφ νξζνγσληθήο δηαηνκήο ή δηαηνκήο ζπλήζσλ ηχπσλ. Σέκλνπζα ζε
ηπραία δηακήθε ηνκή. Γηαηκεηηθέο ηάζεηο ζε ιεπηφηνηρα κέιε. Πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο. Σάζεηο
ζχλζεησλ θνξηίζεσλ. Αζχκκεηξε θφξηηζε ιεπηφηνηρσλ κειψλ. Κέληξν δηάηκεζεο.
Μεηαζρεκαηηζκνί ηάζεο θαη ηξνπήο: Μεηαζρεκαηηζκφο επίπεδεο ηάζεο, θχξηεο ηάζεηο, κέγηζηε
δηαηκεηηθή ηάζε. Κχθινο ηνπ Mohr γηα επίπεδε θαη γεληθή/ηξηζδηάζηαηε εληαηηθή θαηάζηαζε.
Κξηηήξηα δηαξξνήο γηα φιθηκα πιηθά θαη θξηηήξηα ζξαχζεο γηα ςαζπξά πιηθά, ππφ ηελ επίδξαζε
επίπεδεο έληαζεο. Σάζεηο ζε ιεπηφηνηρα δνρεία πίεζεο. Μεηαζρεκαηηζκφο επίπεδεο ηξνπήο θαη
θχθινο ηνπ Mohr γηα επίπεδε θαηάζηαζε ηξνπήο. Σξηζδηάζηαηε αλάιπζε ηξνπήο θαη κέηξεζε
ηξνπήο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο [13 εβδ. x 5 ψξεο (3-σξ. Θεσξία + 2-σξ. αζθήζεηο)]
Αμηνιόγεζε:
70% γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, 30% γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ.
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111 ηαηηθή

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
2
5
5

Γηδάζθσλ: Ν. απίδεο
Πξναπ/λα: θνπόο: Σν κάζεκα απηφ εηζάγεη ηνλ ζπνπδαζηή ζηελ Σερληθή Μεραληθή, νξίδεη ηε δχλακε θαη ηε
ξνπή, εηζάγεη ην δηάγξακκα ειεπζέξνπ ζψκαηνο θαη πξνρσξεί ζηελ επίιπζε ζηαηηθψλ
πξνβιεκάησλ.
Πεξηερόκελν:
Γχλακε θαη ξνπή. χλζεζε θαη αλάιπζε δπλάκεσλ. Γηάγξακκα ειεπζέξνπ
ζψκαηνο. πλζήθεο ηζνξξνπίαο. Απινί θνξείο: ξάβδνη, δνθνί, θαιψδηα. χλζεηνη θνξείο: πιαίζηα,
δηθηπψκαηα. Γηαγξάκκαηα M, N, Q. Σξηβή: πέδεο, ζπκπιέθηεο, ζχλδεζκνη θνξάο, ηκάληεο. Κέληξν
κάδαο. Ρνπέο Αδξάλεηαο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% εμέηαζε πξνφδνπ.
112 Γπλακηθή

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
4
5
6

Γηδάζθσλ: Γ. Γηαγθφπνπινο
Πξναπ/λα: ηαηηθή
θνπόο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δπλακηθήο, θαηαζηξψλεη ηηο εμηζψζεηο θίλεζεο
ζπζηεκάησλ πιηθνχ ζεκείνπ θαη ζηεξενχ ζψκαηνο θαη επηιχεη απιά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα
κε αλαιπηηθέο ιχζεηο θαη αξηζκεηηθέο κεζφδνπο.
Πεξηερόκελν:
Κηλεκαηηθή πιηθνχ ζεκείνπ: δηάλπζκα ζέζεο, ηαρχηεηα θαη επηηάρπλζε
(έθθξαζε ζπληζησζψλ ζε θαξηεζηαλφ, θπιηλδξηθφ θαη ηξνρηαθφ ζχζηεκα αλαθνξάο). ρεηηθή
κεηαθνξηθή θίλεζε. Κηλεηηθή πιηθψλ ζεκείσλ: λφκνη ηνπ Νεχησλα θαη ηνπ Euler. Αξρέο ψζεο θαη
νξκήο. Αξρέο έξγνπ θαη ελέξγεηαο. Δθαξκνγέο (θεληξηθή θξνχζε, θεληξηθέο δπλάκεηο δηαζηεκνκεραληθή, κεηαβαιιφκελα ζπζηήκαηα πιηθψλ ζεκείσλ). Κηλεκαηηθή ζηεξενχ ζψκαηνο:
Μεηαθνξηθή θίλεζε. Πεξηζηξνθή γχξσ απφ ζηαζεξφ άμνλα. Δπίπεδε θίλεζε (πφινο πεξηζηξνθήο).
Πεξηζηξνθή γχξσ απφ ζηαζεξφ ζεκείν (γσληαθή ηαρχηεηα θαη γσληαθή επηηάρπλζε). Γεληθή ρσξηθή
θίλεζε ζηεξενχ. Γσλίεο Euler. ρεηηθή θίλεζε πιηθψλ ζσκάησλ. Κηλεηηθή ζηεξεψλ ζσκάησλ:
Tαλπζηήο αδξάλεηαο ζηεξενχ ζψκαηνο. Δμηζψζεηο ηνπ Euler. Αξρέο ψζεο θαη νξκήο. Αξρέο έξγνπ
θαη ελέξγεηαο. Τπνζεηηθέο δπλάκεηο. Δθαξκνγέο (έθθεληξε θξνχζε, δπγνζηάζκηζε πεξηζηξεθφκελσλ
ζηεξεψλ, πεξηζηξνθή αμνλνζπκκεηξηθψλ ζηεξεψλ ζσκάησλ).
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 3 πξναηξεηηθέο θαη’νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% γξαπηή πξφνδνο
113 Μεραλνινγηθό ρέδην Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
1
4
5.5

Γηδάζθσλ: Ν. απίδεο
Πξναπ/λα: θνπόο: Δίλαη ε θαηαλφεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ, πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ
κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ κε ζθνπφ ηελ απεηθφληζε θαη ηελ κεηάδνζε ησλ απαξαίηεησλ
πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηε κνξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο απιψλ θαη ζχλζεησλ κεραλνινγηθψλ
αληηθεηκέλσλ.
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Πεξηερόκελν:
Βαζηθνί θαλνληζκνί ζρεδίνπ (είδε ηερληθνχ ζρεδίνπ, φξγαλα θαη ραξηηά
ζρεδίαζεο, ππφκλεκα, θαηάινγνο ηεκαρίσλ, θιίκαθεο, είδε θαη πάρε γξακκψλ, γξακκνγξαθία),
Δηζαγσγή ζηε ζρεδίαζε κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ (CAD), ςεηο θαη παξνπζίαζε κεραλνινγηθψλ
εμαξηεκάησλ (είδε φςεσλ, ηερληθφ ζθαξίθεκα, θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην, ζρέδην ζπλαξκνιφγεζεο,
θαλνληζκνί θαη ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο), Γηαζηάζεηο (θαλνληζκνί θαη γεληθέο αξρέο
δηαζηαζηνιφγεζεο, εηδηθά ζχκβνια δηαζηάζεσλ, βαζηθέο κέζνδνη θαη παξαδείγκαηα ηνπνζέηεζεο
δηαζηάζεσλ, δηαζηάζεηο γηα CNC θαηεξγαζία), Σνκέο (γεληθέο αξρέο θαη θαλνληζκνί ζρεδίαζεο
ηνκψλ, εμεηδηθεπκέλα είδε ηνκψλ, ηνκή ζε πνιιά επίπεδα), ρεδίαζε ζηνηρείσλ ζχλδεζεο
(γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηεγνξίεο ζπεηξσκάησλ, ρξεζηκνπνηνχκελα είδε ζπεηξσκάησλ,
ζρεδίαζε ζπεηξσκάησλ νπψλ, δηαζηάζεηο θαη κνξθέο θνριηψλ, ηππνπνίεζε θνριηψλ-πεξηθνριίσλ
θαη εξγαιείσλ, θνριηνζπλδέζεηο θαη ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία κεραλψλ, ειψζεηο, κέζνδνη θαη
κεραλνινγηθή ζρεδίαζε ζπγθνιιήζεσλ).
Γηδαζθαιία:
Σν κάζεκα δηεμάγεηαη κε κνξθή δηάιεμεο θαη εξγαζηεξίσλ.
Αμηνιόγεζε:
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή γίλεηαη κε: α) ηελ εθπφλεζε θαη εμέηαζε ησλ
ζρεδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (πξναπαηηνχκελε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
θνηηεηή ζηηο εμεηάζεηο), β) ηελ πξφνδν (30% βαξχηεηα ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ θνηηεηή) θαη γ) ηελ
εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ (70% βαξχηεηα ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ θνηηεηή).
114 Βαζηθέο Αξρέο Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
4
5
4

Γηδάζθσλ: Υ. Λεθάθεο
Πξναπ/λα: Σερλνινγία Τιηθψλ Η, ΗΗ, Αληνρή Τιηθψλ
θνπόο: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ησλ θχξησλ κεζφδσλ θαηεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο
ησλ πιηθψλ θαη ησλ αξρψλ κεηξνινγίαο.
Πεξηερόκελν:
Υχηεπζε, πεξηνρή ρξεζηκνπνίεζεο, γεληθνί θαλφλεο θαη πιηθά ρχηεπζεο.
Xχηεπζε ζε θαινχπηα κηαο ρξήζεο, πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή θαινππηψλ, απιή ακκνρχηεπζε,
κέζνδνο Croning, ρχηεπζε κε ηεθφκελα κνληέια, ρχηεπζε κε εμαεξνχκελα κνληέια, ρχηεπζε ζε
θαινχπηα πνιιαπιήο ρξήζεο, ρχηεπζε ππφ πίεζε, θπγνθεληξηθή ρχηεπζε, ρχηεπζε πιηλζψκαηνο
θαη ζπλερήο ρχηεπζε, θνληνκεηαιινπξγία, ειεθηξνιπηηθή κνξθνπνίεζε γαιβαλνκνξθνπνίεζε,
γαιβαλν-πιαζηηθή. Γεσκεηξία θφςεσλ δηαθφξσλ ηχπσλ εξγαιείσλ, δεκηνπξγία απνβιήηνπ, θνπή
κε εξγαιεία πξνθαζνξηζκέλεο γεσκεηξίαο θφςεσλ, ηφξλεπζε, θξαηδάξηζκα, δηάηξεζε, πιάληζε,
πιηθά θνπηηθψλ εξγαιείσλ, θνπή κε εξγαιεία πξνθαζνξηζκέλεο γεσκεηξίαο θφςεσλ, ιείαλζε,
ππεξιείαλζε κε ζπλδεδεκέλνπο θνπηηθνχο θφθθνπο, ππεξιείαλζε κε ειεχζεξνπο θνπηηθνχο
θφθθνπο. Πιαζηηθή παξακφξθσζε ηεκαρίσλ, ζθπξειαζία, έιαζε κε ζθπξειαζία, έιαζε κε
θπιηλδξηθά έιαζηξα, δηέιαζε, νιθή, πιαζηηθή παξακφξθσζε ειαζκάησλ θάκςε βαζεηά θνίιαλζε,
απφηκεζε. Θεξκειαζία: Δπίδξαζε ζηελ θαηεξγαζία θαη ζηε κηθξνδνκή θαη αληνρή ηνπ ππφ
θαηεξγαζία πιηθνχ. Θεσξία ησλ ζθαικάησλ θαη αηειεηψλ. Mεηξήζεηο: Μήθνπο, γσληψλ, θψλσλ,
ζπεηξσκάησλ, νδνληψζεσλ, ηξαρχηεηαο επηθαλεηψλ. πζηήκαηα αλνρψλ θαη ζπλαξκνγψλ.
Έιεγρνο επηπεδφηεηαο, παξαιιειφηεηαο, θαζεηφηεηαο θαη θακππιφηεηαο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο [13 εβδ. x 5 ψξεο (3-σξ. Θεσξία + 2-σξ. αζθήζεηο)]
Αμηνιόγεζε:
70% γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, 30% γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ.
116 Ηιεθηξνηερλία

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
5
5
4

Γηδάζθσλ: Θ. Θενδνπιίδεο
Πξναπ/λα: Φπζηθή, Μαζεκαηηθά, Τπνινγηζηέο
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θνπόο: Να εηζάγεη ην θνηηεηή ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ζεσξίαο θαη αλάιπζεο ειεθηξηθψλ
θπθισκάησλ. Ο θνηηεηήο απνθηά ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη
ζε επφκελα καζήκαηα ζέκαηα ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.
Πεξηερόκελν:
Ζιεθηξηθφ θνξηίν, ξεχκα, ηάζε, ηζρχο. Νφκνη Kirchhoff θαη ζεψξεκα Tellegen.
Ζιεθηξηθά ζηνηρεία. Μέζνδνη αλάιπζεο θπθισκάησλ ζηελ εκηηνλνεηδή κφληκε θαηάζηαζε
ηζνξξνπίαο. Θεσξήκαηα ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ. Ακνηβαία επαγσγή θαη κεηαζρεκαηηζηήο. Ηζρχο
θαη ελέξγεηα ζε θπθιψκαηα κε εκηηνλνεηδή δηέγεξζε. πληειεζηήο ηζρχνο θαη δηφξζσζε. πκκεηξηθά
θαη αζχκκεηξα ηξηθαζηθά θπθιψκαηα. Αλάιπζε θπθισκάησλ κε πεξηνδηθή κε εκηηνλνεηδή δηέγεξζε.
Αξκνληθέο θαη ζεηξά Fourier. Γίνδνη θαη αλνξζσηηθέο δηαηάμεηο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 2 θαη’ νίθνλ εξγαζίεο
Αμηνιόγεζε:
50% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% πξφνδνο θαη 20% θαη’ νίθνλ εξγαζίεο.

117 Ηιεθηξηθέο Μεραλέο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
6
5
4

Γηδάζθσλ: Θ. Θενδνπιίδεο
Πξναπ/λα: Ζιεθηξνηερλία, Φπζηθή, Μαζεκαηηθά
θνπόο: Ζ εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθψλ κεραλψλ. Ο
θνηηεηήο κειεηά ηε ιεηηνπξγία κεηαζρεκαηηζηψλ, γελλεηξηψλ θαη θηλεηήξσλ κέζσ ηζνδπλάκσλ
ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ.
Πεξηερόκελν:
Θεκειηψδεηο αξρέο ειεθηξνκαγλεηηζκνχ θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ
ειεθηξηθψλ κεραλψλ ελαιιαζζφκελνπ θαη ζπλερνχο ξεχκαηνο. Μνλνθαζηθνί θαη ηξηθαζηθνί
κεηαζρεκαηηζηέο. Ηζνδχλακν θχθισκα. χγρξνλεο γελλήηξηεο. Ηζνδχλακν θχθισκα θαη παξάιιειε
ιεηηνπξγία. χγρξνλνη θηλεηήξεο. Δπαγσγηθνί θηλεηήξεο. Ηζνδχλακν θχθισκα. Υαξαθηεξηζηηθή
ξνπήο-ηαρχηεηαο. Ρχζκηζε ηαρχηεηαο, εθθίλεζε θαη επηινγή θηλεηήξσλ. Δπαγσγηθή γελλήηξηα.
Κηλεηήξεο θαη γελλήηξηεο ζπλερνχο
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο.
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% πξφνδνο.
118 Μεηάδνζε Θεξκόηεηαο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
5
5
6

Γηδάζθσλ: Δ. Κσλζηαληηλίδεο
Πξναπ/λα: Θεξκνδπλακηθή Η, Μεραληθή Ρεπζηψλ Η, Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο
θνπφο: 1) Καηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο κε αγσγή, ζπλαγσγή θαη
αθηηλνβνιία, 2) Αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ δηεξγαζίεο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο, 3) Απφθηεζε βαζηθνχ επηπέδνπ γλψζεσλ πνπ
είλαη απαξαίηεην γηα κεραληθνχο, θαη 4) Αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα
πεξαηηέξσ κειέηε.
Πεξηερφκελν: Μεραληζκνί κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο. Αγσγή ζεξκφηεηαο, λφκνο Fourier, ζεξκηθή
αγσγηκφηεηα, εμίζσζε δηάρπζεο ελέξγεηαο κε αγσγή. Μνλνδηάζηαηε αγσγή ζεξκφηεηαο, ζεξκηθέο
αληηζηάζεηο αγσγήο θαη ζπλαγσγήο, κεηάδνζε ζεξκφηεηαο ζε πηπρσηέο επηθάλεηεο. Γηζδηάζηαηε
θαη ηξηζδηάζηαηε αγσγή ζεξκφηεηαο, εμίζσζε Laplace, αλαιπηηθέο ιχζεηο, γξαθηθή κέζνδνο,
παξάγσλ κνξθήο, αξηζκεηηθέο κέζνδνη. Μεηαβαηηθή αγσγή ζεξκφηεηαο, αξηζκφο Biot, κέζνδνο
νκνηφκνξθσλ ηδηνηήησλ, απινπνηεκέλεο ιχζεηο κνλνδηάζηαηεο κεηαβαηηθήο αγσγήο, δηαγξάκκαηα
Heissler, παξαδνρή εκηάπεηξνπ κέζνπ. πλαγσγή ζεξκφηεηαο, λφκνο ςχμεο Newton, αξηζκφο
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Reynolds, αξηζκφο Nusselt, ζπληειεζηέο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο, ζηξσηή θαη ηπξβψδεο ξνή,
εμηζψζεηο Navier-Stokes, εμίζσζε ελέξγεηαο, εμηζψζεηο ζηξσηνχ νξηαθνχ ζηξψκαηνο. Μεηάδνζε
ζεξκφηεηαο ζε εμσηεξηθέο ξνέο, κεηάδνζε ζεξκφηεηαο ζε εζσηεξηθέο ξνέο, αλαινγία κεηαμχ
κεηαθνξάο νξκήο θαη ζεξκφηεηαο. Φπζηθή ζπλαγσγή, ζπληειεζηήο, αξηζκφο Grashof, αξηζκφο
Rayleigh, θπζηθή ζπλαγσγή γχξσ απφ απιέο επηθάλεηεο, θπζηθή ζπλαγσγή ζε εζψθιεηζηνπο
ρψξνπο, θειηά Bernard, ζπλδπαζκέλε θπζηθή θαη εμαλαγθαζκέλε ζπλαγσγή. Bξαζκφο θαη
ζπκπχθλσζε. Θεξκηθή αθηηλνβνιία, ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, αθηηλνβνιία κέιαλνο ζψκαηνο,
λφκνο κεηαηφπηζεο Wien, αιιειεπίδξαζε αθηηλνβνιίαο βαζκφο εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο,
απνξξνθεηηθφηεηα, δηαπεξαηφηεηα, αλαθιαζηηθφηεηα, δηαρένπζεο επηθάλεηεο, θαηέο επηθάλεηεο,
λφκνο ηνπ Kirchhoff. Αληαιιαγή αθηηλνβνιίαο κεηαμχ επηθαλεηψλ, ζπληειεζηέο φςεο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο
Αμηνιφγεζε: 75% ηειηθή εμέηαζε, 25% ελδηάκεζε εμέηαζε
119 Θεξκνδπλακηθή Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
3
5
6

Γηδάζθσλ: Α. Σνκπνπιίδεο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Φπζηθή
θνπόο: ην κάζεκα απηφ παξέρεηαη ε ζεσξεηηθή βάζε ησλ ελεξγεηαθψλ κεηαηξνπψλ (πξψην θαη
δεχηεξν ζεξκνδπλακηθφ αμίσκα), γίλεηαη εηζαγσγή ζηηο ηδηφηεηεο ησλ θαζαξψλ νπζηψλ θαη ησλ
θάζεψλ ηνπο, αλαιχνληαη νη βαζηθνί ζεξκνδπλακηθνί θχθινη ελεξγεηαθψλ κεηαηξνπψλ θαη γίλεηαη
εηζαγσγή ζηα βαζηθά ησλ δηεξγαζηψλ θαχζεο.
Πεξηερόκελν:
Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Θεξκνδπλακηθήο. Tν Πξψην Θεξκνδπλακηθφ Aμίσκα - ζε
θιεηζηά ζπζηήκαηα, ζε δηεξγαζίεο κφληκεο ξνήο. Tν Γεχηεξν Θεξκνδπλακηθφ Aμίσκα. Δληξνπία θαη
ζεξκνδπλακηθή ζεξκνθξαζία, εληξνπία θαη ελέξγεηα ζθέδαζεο, εμέξγεηα θαη αλέξγεηα.
Θεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο θαζαξψλ νπζηψλ. Ζ πεξηνρή ηνπ πγξνχ αηκνχ, θαηαζηαηηθέο εμηζψζεηο,
πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα γηα ξεπζηά. Mίγκαηα αεξίσλ θαη αεξίσλ-αηκψλ, ηδαληθά κίγκαηα αεξίσλ,
κίγκαηα αεξίνπ-αηκνχ, πγξφο αέξαο. Θεξκηθέο θπθιηθέο δηεξγαζίεο: Carnot, Otto, Diesel, Μηθηφο
θχθινο, Stirling θαη Ericsson, Brayton κε αλαγέλλεζε, ελδηάκεζε ςχμε, αλαζέξκαλζε, Rankine, κε
αλαζέξκαλζε, θαη αλαγέλλεζε. Φπθηηθέο θπθιηθέο δηεξγαζίεο. Αληιίεο ζεξκφηεηαο. χληνκε
αλαθνξά ζηηο δηεξγαζίεο κφληκεο ξνήο. Γηεξγαζίεο θαχζεο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% εμέηαζε πξνφδνπ
120 Μεραληθή Ρεπζηώλ Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
4
5
5

Γηδάζθσλ: Α. Σνκπνπιίδεο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Φπζηθή, Θεξκνδπλακηθή
θνπόο: Σν κάζεκα απνηειεί κία εηζαγσγή ζηηο αξρέο ηεο Μεραληθήο Ρεπζηψλ. Ο θνηηεηήο
απνθηά γλψζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο, ησλ λφκσλ θαη βαζηθψλ αξρψλ ηεο Μεραληθήο Ρεπζηψλ θαη
καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαπάλσ γλψζεηο γηα ηελ επίιπζε θαη αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ
πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζεκάησλ.
Πεξηερόκελν:
Βαζηθνί νξηζκνί. Υαξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ξεπζηψλ. Τδξνζηαηηθή:
κέηξεζε πίεζεο, πδξνζηαηηθέο δπλάκεηο, άλσζε. Ρεπζηά ζε θίλεζε: εμίζσζε ζπλέρεηαο θαη
εθαξκνγέο ηεο, εμίζσζε Bernoulli θαη εθαξκνγέο ηεο, εμίζσζε ελέξγεηαο, εμίζσζε νξκήο θαη
εθαξκνγέο ηεο. Μαζεκαηηθή αλάιπζε πεδίσλ ξνήο: ξντθή ζπλάξηεζε, ζηξνβηιφηεηα, δπλακηθφ,
ζηνηρεηψδεηο αηξηβείο ξνέο θαη ζπλδπαζκφο ηνπο. Γηαζηαηηθή αλάιπζε, νκνηφηεηα, ραξαθηεξηζηηθνί
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αξηζκνί. Ρνή πξαγκαηηθνχ ξεπζηνχ. ηξσηή ξνή. Δηζαγσγή ζηελ ηπξβψδε ξνή. Ζ έλλνηα ηνπ
νξηαθνχ ζηξψκαηνο. Ρνή ζε αγσγνχο: ξνή ζε επζχγξακκνπο αγσγνχο θαη ππνινγηζκφο πηψζεο
πίεζεο, ξνή ζε θακπχιεο, δηαρχηεο θαη αθξνθχζηα. Γπλάκεηο ζε ζψκαηα κέζα ζε ξνή: ξνή γχξσ
απφ πιάθα, θχιηλδξν, ζθαίξα θαη αεξνηνκή.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο.
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% εμέηαζε πξνφδνπ.

122 Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη θαη Μεηξεηηθή Σερλνινγία

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
5
5
4.5

Γηδάζθσλ: Δ. Κσλζηαληηλίδεο
Πξναπ/λα: Θεξκνδπλακηθή Η, Μεραληθή Ρεπζηψλ Η,
θνπφο: Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ηερληθψλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ.
Ο θνηηεηήο εηζάγεηαη ζηηο έλλνηεο ηεο κεηξεηηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ζηε
ζπλέρεηα εμνηθεηψλεηαη κε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ πξάμε. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζηηο νπνίεο ν θνηηεηήο έξρεηαη
ζε επαθή κε ηελ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ θαη επεμεξγαζίαο ησλ
απνηειεζκάησλ.
Πεξηερφκελν: Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη: Φεθηαθή δεηγκαηνιεςία. Μέηξεζε πίεζεο. Μέηξεζε
ηαρχηεηαο. Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο. Μεηξεηηθή Σερλνινγία: Ζ έλλνηα ηεο κέηξεζεο. Πξφηππα
κεγέζε. Βαζκνλφκεζε. ηαηηθά θαη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ζεκάησλ εηζφδνπ-εμφδνπ.
Μαζεκαηηθή ζεψξεζε κεηξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. ηαηηζηηθή αλάιπζε κεηξήζεσλ. Αβεβαηφηεηα θαη
ζθάικαηα κεηξήζεσλ. Δπεμεξγαζία ζήκαηνο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 2 εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο
Αμηνιφγεζε: 70% ηειηθή εμέηαζε, 30% ελδηάκεζε εμέηαζε
123 Βηνκεραληθή Γηνίθεζε

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
6
5
4.5

Γηδάζθσλ: Η. Μπαθνύξνο
Πξναπ/λα: Πνζνηηθή Αλάιπζε
θνπόο: O ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμέηαζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρεδίαζε
θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο εξγνζηαζίνπ. Παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη κέζνδνη γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ησλ βαζηθψλ απνθάζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηφζν ηε ζρεδίαζε – επηινγή ζέζεο, νξγάλσζε ησλ
κέζσλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο θαη δηνηθεηηθήο δνκήο – φζν θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο εξγνζηαζίνπ
ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο – πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο θαη εμηζνξξφπεζε γξακκήο
παξαγσγήο, νξγάλσζε εξγαζίαο θαη ζηξαηεγηθέο πξνκεζεηψλ.
Πεξηερόκελν:
ρεδηαζκφο πξντφλησλ – επηινγή θαη αλάπηπμε πξντφλησλ. ηξαηεγηθή
δηαδηθαζηψλ & ζρεδηαζκφο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο – ηχπνη δηαδηθαζηψλ, παξαγσγηθή ηθαλφηεηα
εμνπιηζκνχ, αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ θαη αμηνιφγεζε επελδχζεσλ. ηξαηεγηθή ζέζεο – επηινγή
ηνπνζεζίαο, κέζνδνη αμηνιφγεζεο παξαγφλησλ, ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο κεηαθνξάο θαη
πξνηχπνπ κεηαθνξάο. ηξαηεγηθή ρσξνηαμηθήο δηάηαμεο. Αλζξψπηλνη πφξνη & ζρεδηαζκφο
εξγαζηψλ – ζρεδίαζε επάλδξσζεο, κέηξεζε θαη δεηγκαηνιεςία εξγαζίαο. ηξαηεγηθή πξνκεζεηψλ
– θάζεηε νινθιήξσζε, δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ θαη αγνξά just-in-time. ηξαηεγηθή νξγαλσηηθήο
δνκήο.
Γηδαζθαιία:Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 5 ψξεο) θαη 1 θαη’νίθν εξγαζία,
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Αμηνιόγεζε: : 90% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 10% εξγαζία

127 Ήπηεο θαη Νέεο Μνξθέο Δλέξγεηαο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
6
4
3.5

Γηδάζθσλ: Γ. θφδξαο
Πξναπ/λα:
θνπόο: Δηζαγσγή ζηηα ζπζηήκαηα Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο.
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηα ζέκαηα ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ρξήζεο ελέξγεηαο. Δλέξγεηα θαη
Δπξσπατθή έλσζε. Δλεξγεηαθή αλάιπζε, Πξάζηλε Βίβινο, Λεπθή Βίβινο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο
Πεγέο Δλέξγεηαο.. Δλεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο. Ζιηαθή Δλέξγεηα, πξνέιεπζε θαη ηξφπνη
ρξήζεο ηεο, ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά Ζιηαθά πζηήκαηα. Αηνιηθή ελέξγεηα. Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα,
Βηνκάδα, Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα. Πεξηβαιινληηθή αλάιπζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
(ΑΠΔ), Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο. Θεξκνδπλακηθή Αλάιπζε ησλ πζηεκάησλ ΑΠΔ, Δλεξγεηαθή
Αλάιπζε.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο Παξαδφζεηο
Αμηνιόγεζε: Γχν εμεηάζεηο, πξφνδνο θαη ηειηθή. Δξγαζία
132 Μαζεκαηηθά ΙΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
3
4
6

Γηδάζθσλ: Θ. Επγθηξίδεο
Πξναπ/λα:
θνπόο: Βαζηθφο θνπφο: ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δψζεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πλήζσλ Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ, πνπ νθείινπλ λα εμεηδηθεχνληαη
κε παξαδείγκαηα απφ εθαξκνγέο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ.
Πεξηερόκελν:
Δηζαγσγή ζηηο πλήζεηο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο. Δμηζψζεηο πξψηεο ηάμεο.
Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο αλψηεξεο ηάμεο. Γξακκηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο κε ζηαζεξέο παξακέηξνπο.
Λχζεηο κε δπλακνζεηξέο. πζηήκαηα δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Δθαξκνγέο ησλ δηαθνξηθψλ
εμηζψζεσλ ζε πξνβιήκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 3 πξναηξεηηθέο θαη’νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε:70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% γξαπηή πξφνδνο

133 Θεξκνδπλακηθή ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
6
5
6

Γηδάζθσλ: Α. Σνκπνπιίδεο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Φπζηθή, Θεξκνδπλακηθή Η
θνπόο: ην κάζεκα απηφ παξέρεηαη ε ζεσξεηηθή βάζε ηεο ηζνξξνπίαο ζεξκνδπλακηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζεξκνδπλακηθψλ ηδηνηήησλ κηγκάησλ ζηαζεξήο θαη κεηαβιεηήο ζχζηαζεο ζε
θαηλφκελα ρεκηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηζνξξνπίαο θάζεσλ.
Πεξηερόκελν:
Ηζνξξνπία ζεξκνδπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, πλαξηήζεηο Gibbs θαη Helmholtz.
Γηεξγαζίεο θαχζεο. Τπνινγηζκνί καδψλ ζε ηέιεηα θαχζε, εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ ζεξκνδπλακηθνχ
αμηψκαηνο ζηηο δηεξγαζίεο θαχζεο, ζεξκνγφλνο δχλακε, ελζαιπία αληίδξαζεο. Δθαξκνγή ηνπ
δεχηεξνπ ζεξκνδπλακηθνχ αμηψκαηνο ζε δηεξγαζίεο θαχζεο. Θεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο ζπζηεκάησλ
ζηαζεξήο ρεκηθήο ζχζηαζεο, ηδαληθψλ αεξίσλ θαη κηγκάησλ. Θεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο αεξίσλ
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κηγκάησλ κεηαβιεηήο ζχζηαζεο. Υεκηθφ δπλακηθφ θαη ρεκηθή ηζνξξνπία. Γηάζπαζε. Παγσκέλε
ξνή θαη ξνή ηζνξξνπίαο. Θεξκνδπλακηθή εηδηθψλ ζπζηεκάησλ (ειαζηηθά, επηθαλεηαθήο ηάζεο,
θπςέιεο θαπζίκνπ, ειεθηξηθά ζηνηρεία). Ηζνξξνπία ηδαληθψλ δηαιπκάησλ (Νφκνη Raoult θαη Henry).
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% εμέηαζε πξνφδνπ.

134 Σερλνινγία θαη Κνηλωλία

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
2
3
3

Γηδάζθσλ: Γ. θφδξαο
Πξναπ/λα: θνπόο: Σν κάζεκα απνζθνπεί λα παξνπζηάζεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζην
πέξαζκα ησλ αηψλσλ θαη λα αλαιχζεη πσο ε πξφνδνο θαη ηα επηηεχγκαηά ηεο επεξέαζαλ ηελ
πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Απψηεξν ζηφρν απνηειεί ε εηζαγσγή ησλ
πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζε έλλνηεο θαη επξχηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο αλαθνξηθά κε ηελ εμειηθηηθή
πνξεία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ άκεζε επίδξαζή ηεο ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ άλζξσπν.
Πεξηερόκελν:
Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηε
ζχγρξνλε πξαθηηθή. Παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ζηαζκψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ.
Αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζηε δξάζε – θνηλσληθή θαη αηνκηθή - ηνπ
αλζξψπνπ. Αλαθνξά ζηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε αιφγηζηε θαη κε ρξεζηή
ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ζηνλ άλζξσπν.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο
Αμηνιόγεζε:
Σειηθή γξαπηή εμέηαζε.

135 Σερλνινγία Τιηθώλ ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
3
5
5

Γηδάζθσλ: Υ. Λεθάθεο
Πξναπ/λα Σερλνινγία Τιηθψλ Η
θνπόο: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ, σο ζπλαξηήζεηο
ηεο κηθξνδνκήο θαη ηεο θαηεξγαζίαο ηνπο, θαζψο θαη κεζφδσλ ηξνπνπνίεζεο ηνπο. Δηζαγσγή ζε
βηνκεραληθά κεηαιιηθά θξάκαηα, θαζψο θαη ζε θεξακηθά, πνιπκεξή θαη ζχλζεηα πιηθά.
Πεξηερόκελν: Βαζηθέο έλλνηεο Μεραληθψλ Ηδηνηήησλ: Σάζε, παξακφξθσζε (ηξνπή), εθειθπζκφο,
ζιίςε, δνθηκή εθειθπζκνχ, δηαγξάκκαηα ηάζεο – παξακφξθσζεο, λφκνο ηνπ Hooke, κέηξν
ειαζηηθφηεηαο, φξην δηαξξνήο, αληνρή, κεραληθή θαη πξαγκαηηθή ηάζε θαη ηξνπή, πιαζηηθή
παξακφξθσζε, νιθηκφηεηα, λφκνο Schmid. Αληνρή θαη κηθξνδνκή, εμίζσζε Hall-Petch.
Τπεξπιαζηηθφηεηα. θιεξφηεηα (ηξφπνη κέηξεζεο, ζθάικαηα κεηξήζεσλ). Θξαχζε (ςαζπξή,
φιθηκε, κνξθνινγία επηθαλεηψλ ζξαχζεο). Θξαπζηνκεραληθή, (ζπγθέληξσζε ηάζεσλ, ζεσξία
Griffith, θξίζηκνο ζπληειεζηήο έληαζεο ηάζεο). Γπζζξαπζηφηεηα, (πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο,
δνθηκέο θξνχζεο, εμάξηεζε απφ ζεξκνθξαζία, θακπχιε κεηάβαζεο απφ φιθηκε ζε ςαζπξή
ζπκπεξηθνξά - DBTT). Κφπσζε θαη Δξππζκφο, (πεξηγξαθή, ραξαθηεξηζηηθά, κνξθνινγία
ζξαχζεο, πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο, κεραληζκνί, καζεκαηηθή πξνζέγγηζε - αλάιπζε
δεδνκέλσλ, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα θαηλφκελα). Μέζνδνη ηξνπνπνίεζεο κεραληθψλ
ηδηνηήησλ: Μεραληζκνί ηζρπξνπνίεζεο (δηαηαξαρέο, κέγεζνο θφθθσλ, ελδνηξάρπλζε, δηαιχκαηα,
δηεξγαζίεο θαζίδεζεο θαη θαηαθξήκληζεο) θαη αλάθηεζεο (ζεξκηθέο δηεξγαζίεο, αλφπηεζε,
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αλαθξπζηάιισζε, αλάπηπμε θφθθσλ). Μεηαζρεκαηηζκνί θάζεο θαη Θεξκηθέο θαηεξγαζίεο: Σν
ζχζηεκα Fe-C (ράιπβεο, ρπηνζίδεξνη, αλάπηπμε κηθξνδνκψλ, επίδξαζε ζηνηρείσλ θαη
παξαγφλησλ), δηαγξάκκαηα ΣΣΣ (πεξιίηεο, κπαηλίηεο, καξηελζίηεο). Θεξκηθέο θαηεξγαζίεο
αλζξαθνραιχβσλ θαη θξακαησκέλσλ ραιχβσλ, (αλφπηεζε θαηεξγαζίαο, απνηαηηθή, εμνκάιπλζεο,
ζθαηξνεηδηηνπνίεζεο, εκβαπηφηεηα, δνθηκή Jominy, ζθιήξπλζε κε θαηαθξήκληζε, γήξαλζε,
σζηεληηνπνίεζε, βαθή, επαλαθνξά). Βηνκεραληθά θξάκαηα: ζηδήξνπ, ραιθνχ, αινπκηλίνπ,
ηηηαλίνπ, ππξίκαρα κέηαιια, ππεξθξάκαηα. Κεξακηθά, Πνιπκεξή θαη χλζεηα πιηθά: Γνκέο,
ραξαθηεξηζηηθά, εθαξκνγέο, θαηεξγαζίεο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο [13 εβδ. x 5 ψξεο (3-σξ. Θεσξία + 2-σξ. αζθήζεηο)]
Αμηνιόγεζε:
70% γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, 30% γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ.

137 Μαζεκαηηθά ΙV

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
4
4
6

Γηδάζθσλ: A. πξάθνο
Πξναπαηηνχκελα: Μαζεκαηηθά Η, ΗΗ, ΗΗΗ
θνπφο:
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δψζεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ Μεξηθψλ Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ, πνπ νθείινπλ λα εμεηδηθεχνληαη
κε παξαδείγκαηα απφ εθαξκνγέο Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ.
Πεξηερφκελν:
Δηζαγσγή ζηηο Μεξηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο. Παξαδείγκαηα κεξηθψλ
δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Μεξηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο πξψηεο ηάμεο: Μέζνδνο
ραξαθηεξηζηηθψλ θακππιψλ. Γξακκηθέο κεξηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο δεχηεξεο
ηάμεο: Μέζνδνο ρσξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ. Μεηαζρεκαηηζκφο Fourier θαη κηθξφο
κεηαζρεκαηηζκφο Fourier. Δηζαγσγή ζηελ αξηζκεηηθή επίιπζε ησλ κεξηθψλ
δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Δθαξκνγή ησλ κεξηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ζε πξνβιήκαηα
Μεραλνιφγνπ κεραληθνχ.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 5 ψξεο).
Αμηνιφγεζε:
15% εξγαζίεο, 85% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε.
138 ηνηρεία Μεραλώλ ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
5
5
5

Γηδάζθσλ: Γ. Καξανγιαλίδεο
Πξναπ/λα: ηαηηθή, Αληνρή Τιηθψλ, Μεραλνινγηθφ ρέδην, ηνηρεία Μεραλψλ Η
θνπόο: Ζ παξνπζίαζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο θαη
κεηάδνζεο ηζρχνο θαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απαξαίηεησλ κεγεζψλ θαη ππνινγηζκψλ κε
ζθνπφ ηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη αζθήζεηο
θαη ζέκαηα.
Πεξηερόκελν:
Λίπαλζε, ιηπαληηθά. ηεγαλνπνηεηηθά. Κιαζηθή ζεσξία πδξνδπλακηθήο
ιίπαλζεο. Έδξαλα νιηζζήζεσο.
χλδεζκνη αηξάθησλ. Μεηάδνζε ηζρχνο. Ηκαληνθηλήζεηο. Οδνληνθηλήζεηο θαη κεησηέο ζηξνθψλ.
Βιάβεο, αίηηα βιαβψλ νδνληψζεσλ. ρεδηνκειέηε ζχλζεησλ κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ.
Δθαξκνγή – ζρεδηνκειέηε δηβάζκηνπ κεησηή ζηξνθψλ Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο
παξαδφζεηο θαη 1 εξγαζία
Αμηνιφγεζε: Σειηθή εμέηαζε 70%, 30% πξφνδνο θα εξγαζία
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139 Μεραληθή Ρεπζηώλ ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
6
4
6

Γηδάζθσλ: Δ. Κσλζηαληηλίδεο
Πξναπ/λα: Μεραληθή Ρεπζηψλ Η, Θεξκνδπλακηθή Η, Φπζηθή Η
θνπφο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκβάζπλζε ζηηο αξρέο ηεο Μεραληθήο Ρεπζηψλ θαη ε
εηζαγσγή πξνεγκέλσλ ζεκάησλ ξνήο πξαγκαηηθψλ ξεπζηψλ. Ο θνηηεηήο απνθηά γλψζεηο ζρεηηθά
κε ηελ θαηλνκελνινγία θαη ηελ καζεκαηηθή πεξηγξαθή πξαγκαηηθψλ ξνψλ θαη καζαίλεη λα
ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαπάλσ γλψζεηο γηα ηελ επίιπζε θαη αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ζεκάησλ.
Πεξηερφκελν: Ρνή πξαγκαηηθψλ ξεπζηψλ, επίδξαζε ηνπ αξηζκνχ Reynolds, ζηξσηή θαη ηπξβψδεο
ξνή, κεηάβαζε. Θεσξία νξηαθνχ ζηξψκαηνο, απνθφιιεζε, αλάιπζε νξηαθνχ ζηξψκαηνο, επίδξαζε
θιίζεο πίεζεο. Αζηαζείο ξνέο, γξακκηθή επζηάζεηα. Ρεπζηνδπλακηθή θφξηηζε ζσκάησλ κέζα ζε
ξνέο, αεξνδπλακηθή θαη πδξνδπλακηθή, δηέγεξζε ξεπζην-ειαζηηθψλ ηαιαληψζεσλ θαηαζθεπψλ.
Ρνή κε-λεπηψλεησλ ξεπζηψλ. Με κφληκεο ξνέο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο
Αμηνιφγεζε: 75% ηειηθή εμέηαζε, 25% ελδηάκεζε εμέηαζε
140 Σαιαληώζεηο θαη Γπλακηθή Μεραλώλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
5
5
5.5

Γηδάζθσλ: Γ. Γηαγθνπνπινο
Πξναπ/λα: Γπλακηθή
θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηαιαλησηηθψλ θαηλνκέλσλ ησλ
κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ, εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο κεζνδνινγίαο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ
θαζψο θαη ε κειέηε πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζην βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ.
Πεξηερόκελν: Γξακκηθφο ηαιαλησηήο ελφο βαζκνχ ειεπζεξίαο: ειεχζεξε απφθξηζε (ηδηνζπρλφηεηα,
κέηξν απφζβεζεο), εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε (αξκνληθή, πεξηνδηθή, θξνπζηηθή θαη απεξηνδηθή
δηέγεξζε), ζπληνληζκφο. Σαιάλησζε δηαθξηηψλ ζπζηεκάησλ κε πνιινχο βαζκνχο ειεπζεξίαο:
κνληεινπνίεζε, θαηάζηξσζε εμηζψζεσλ θίλεζεο, πξνζδηνξηζκφο δπλακηθήο απφθξηζεο κε ηε
κέζνδν αλαιχζεσο ηδηνκνξθψλ (ηδηνζπρλφηεηεο, ηδηνκνξθέο, ζπλζήθεο θαζεηφηεηαο, αλάπηπμε
ηδηνκνξθψλ). Αμνληθέο, ζηξεπηηθέο θαη θακπηηθέο ηαιαληψζεηο ζπλερψλ θνξέσλ. Δθαξκνγέο:
κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηαιαληψζεσλ, απφζβεζε ηαιαληψζεσλ, δπλακηθφο ππνινγηζκφο
ζεκειηψζεσλ κεραλψλ, επίδξαζε εζσηεξηθήο απφζβεζεο θαη ηξηβψλ, δπγνζηάζκηζε
πεξηζηξεθνκέλσλ ζσκάησλ, δπλακηθή απφθξηζε κεραληζκψλ κε ζηεξεά θαη παξακνξθψζηκα κέιε.
Σν κάζεκα, πέξαλ απφ ηελ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, εηζάγεη ηνλ θνηηεηή θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ
κε βάζε πξφγξακκαηα εθαξκνγήο ζε πεξηβάιινλ MATLAB.
Γηδαζθαιία:
Αμηνιόγεζε:

3 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο εβδνκαδηαίσο.
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% εμέηαζε πξνφδνπ.

141 Αγγιηθά Ι Δλεξγεηαθνί πόξνη θαη πεξηβάιινλ
Γηδάζθνπζα: Αιεμάλδξα Γαιάλε
Πξναπ/λα: Γιώζζα Αγγιηθά
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
1
2
2

θνπφο: Δηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηελ ηερληθή νξνινγία ηεο επηζηήκεο ησλ Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ. Δπηζθφπεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ ζηελ Αγγιηθή. Καηαλφεζε θαη ζπγγξαθή
ηερληθψλ θεηκέλσλ. Πξνθνξηθή επηθνηλσλία.
Πεξηερφκελν: Ζ επηζηήκε ησλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ππνινγηζηηθψλ
ζπζηεκάησλ, θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θιηκαηηθέο αιιαγέο, αλαθχθισζε, κφιπλζε,
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαχζηκα.
Γηδαζθαιία: Παξαδφζεηο (1 ψξα ζεσξία θαη 1 ψξα θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο εβδνκαδηαίσο).
Αμηνιφγεζε: 30%: 15% Πξνθνξηθή Παξνπζίαζε, 15% Γξαπηή Πξφνδνο (Πξφνδνο): Τπνρξεσηηθή
ζπκκεηνρή θαη παξάδνζε απηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Σειηθή Γξαπηή Δμέηαζε. 70%: Σειηθή
Γξαπηή Δμέηαζε.
142 Αγγιηθά ΙI Τιηθά θαη παξαγωγή ελέξγεηαο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
2
2
2

Γηδάζθνπζα: Αιεμάλδξα Γαιάλε
Πξναπ/λα: Αγγιηθά Η: Δηζαγσγή ζηελ νξνινγία ηεο επηζηήκεο ησλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Γιώζζα Αγγιηθά
θνπφο: Δηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηελ ηερληθή νξνινγία ηεο επηζηήκεο ησλ Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ. Δπηζθφπεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ ζηελ Αγγιηθή. Καηαλφεζε θαη ζπγγξαθή
ηερληθψλ θεηκέλσλ. Πξνθνξηθή επηθνηλσλία.
Πεξηερφκελν: Αλεκνγελλήηξηεο, αηκνκεραλέο, θξπζηαιινγξαθία, θαηλφκελα θαχζεο, ηερλνινγία
πιηθψλ, κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, ζεξκνδπλακηθή.
Γηδαζθαιία: Παξαδφζεηο (2 ψξεο ζεσξία θαη 1 ψξα θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο εβδνκαδηαίσο).
Αμηνιφγεζε: 30%: 15% Πξνθνξηθή Παξνπζίαζε, 15% Γξαπηή Πξφνδνο (Πξφνδνο): Τπνρξεσηηθή
ζπκκεηνρή θαη παξάδνζε απηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Σειηθή Γξαπηή Δμέηαζε. 70%: Σειηθή
Γξαπηή Δμέηαζε.

144 Γξακκηθή Άιγεβξα

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
1
5
4.5

Γηδάζθσλ: Μπαιαζζάο
Πξναπ/λα:
θνπόο:
Πεξηερόκελν:
Γηδαζθαιία:
Αμηνιόγεζε:
146 Μεραλνινγηθό ρέδην ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
2
4
4.5

Γηδάζθσλ: Ν. απίδεο
Πξναπ/λα: Μεραλνινγηθφ ρέδην Η
θνπόο: Δίλαη ε θαηαλφεζε θαη ε εθαξκνγή ηφζν ησλ βαζηθψλ, φζν θαη εμεηδηθεπκέλσλ αξρψλ,
πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ κε ζθνπφ ηελ απεηθφληζε θαη ηελ κεηάδνζε ησλ
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απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηε κνξθή, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ θαηεξγαζία, ην πιηθφ, ηηο
αλνρέο θαηαζθεπήο, θιπ. απιψλ ζηνηρείσλ κεραλψλ, ζχλζεησλ κεραλνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ,
θαζψο θαη ζπλαξκνινγεκέλσλ ζπλφισλ.
Πεξηερόκελν:
Μεραλνινγηθή ζρεδίαζε κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ (CAD), πζηήκαηα πξνβνιήο
(αιιεινηνκίεο θαη αλαπηχγκαηα γεσκεηξηθψλ ζηεξεψλ), Καηεξγαζίεο (πνηφηεηα επηθάλεηαο,
ηξαρχηεηα, θξηηήξηα εθινγήο, ζχκβνια θαη θαλνληζκνί, ζπκβνιηζκνί ζεξκηθψλ θαηεξγαζηψλ θαη
ζθιεξφηεηαο), Αλνρέο (αλνρέο δηαζηάζεσλ, ζπλαξκνγέο, ζπκβνιηζκφο θαηά ISO, αλνρέο κνξθήο
θαη ζέζεο), ρεδίαζε ζηνηρείσλ κεηάδνζεο θίλεζεο (άμνλεο – έδξαλα – έλζθαηξνη ηξηβείο, ζθήλεο –
πνιχζθελα, γεσκεηξία θαη ραξαθηεξηζηηθά νδνλησηψλ ηξνρψλ, είδε νδνλησηψλ ηξνρψλ,
αιπζνηξνρνί), ρεδίαζε ζπλαξκνινγεκέλσλ ζπλφισλ (π.ρ. κεησηήξεο), Σξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε
(είδε ηξηζδηάζηαηεο ζρεδίαζεο, πιάγηα πξνβνιή, αμνλνκεηξηθή πξνβνιή, πξννπηηθή ζρεδίαζε).
Γηδαζθαιία:
Σν κάζεκα δηεμάγεηαη κε κνξθή δηάιεμεο θαη εξγαζηεξίσλ.
Αμηνιόγεζε:
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή γίλεηαη κε: α) ηελ εθπφλεζε θαη εμέηαζε ησλ
ζρεδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (πξναπαηηνχκελε δξαζηεξηφηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
θνηηεηή ζηηο εμεηάζεηο), β) ηελ πξφνδν (30% βαξχηεηα ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ θνηηεηή) θαη γ) ηελ
εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ (70% βαξχηεηα ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ θνηηεηή).
147 Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
5
5
4.5

Γηδάζθσλ: Γ. Νελέο
Πξναπ/λα: ηαηηζηηθή
θνπόο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ηεο Πνζνηηθήο Αλάιπζεο. Ηδηαίηεξε
έκθαζε δίλεηαη ζε ζέκαηα θαη ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο γηα ηελ νξγάλσζε, ζρεδηαζκφ θαη ζχλζεζε
παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ . Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εμέηαζε κειεηψλ
πεξίπησζεο (case studies) γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηελ πξνεηνηκαζίαο ησλ
θνηηεηψλ ζε ζέκαηα κνληεινπνίεζεο πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο δηεξγαζηψλ.
Πεξηερόκελν: Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη νη ηερληθέο ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηελ αλάιπζε θαη επίιπζε θαζνξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ
βειηηζηνπνίεζεο κηαο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ππφ πεξηνξηζκνχο. Σν θχξην κέξνο ηνπ
καζήκαηνο θαιχπηεη ηε ζεσξία ηνπ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ παξνπζηάδνληαη επηπιένλ ε
ζεσξία ηνπ Αθέξαηνπ θαη Με Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ
θαηάζηξσζε πξνηχπσλ θαη ζηηο κεζφδνπο εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο γηα ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ
πξνβιεκάησλ ηνπ κεραληθνχ. Παξνπζηάδνληαη επίζεο πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηέηνησλ πξνηχπσλ – πξνβιεκάησλ φπσο ην δεκνθηιέο Microsoft
Excel θαζψο θαη ηα LINDO θαη LINGO (www.lindo.com). Οη θπξηφηεξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ
καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηε κεζνδνινγία ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, ε
Θεσξία Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ (Καηάζηξσζε Γξακκηθψλ Πξνβιεκάησλ, Δπίιπζε
Γξακκηθψλ Πξνβιεκάησλ, Γπτθή Θεσξία θαη Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο, Δθαξκνγέο Γξακκηθψλ
Πξνηχπσλ), ν Αθέξαηνο θαη ν Με Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη ζεηξά επηιπκέλσλ αζθήζεσλ.
Αμηνιόγεζε:
90% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 20% γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ

148 Αξρέο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
Γηδάζθσλ: Η. Μπαθνχξνο
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
3
3
4

Πξναπ/λα: θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηηο θπξηφηεξεο έλλνηεο, ηε ζεσξία θαη ηηο
εθαξκνγέο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, θαζψο επίζεο θαη ε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ
επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο
νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ ή ζπζηήκαηνο αιιά θαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθά ζέκαηα. Γίλεηαη εηζαγσγή ζηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
θαη ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα εξγαιεία δηαρείξηζεο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ζηηο ηερληθέο
δηαρείξηζήο ηεο. Κχξηνο ζηφρνο είλαη κεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο λα έρεη εμνηθεησζεί κε
ηηο έλλνηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο επίζεο
θαη λα είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί ηα εξγαιεία θαη ηα κνληέια δηαρείξηζεο ηνπο.
Πεξηερόκελν: Βαζηθέο έλλνηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο: Α) Μηθξννηθνλνκηθή: Εήηεζε, Πξνζθνξά θαη
ηζνξξνπία ηεο αγνξάο. Διαζηηθφηεηα. Θεσξία ηνπ θαηαλαισηή. Παξαγσγή θαη θφζηνο. Θεσξία ηεο
επηρείξεζεο, είδε αληαγσληζκνχ (ηέιεηνο αληαγσληζκφο, κνλνπψιην, κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο,
νιηγνπψιην, ζεσξία παηγλίσλ). Δξγαζία, κηζζνί. Πξφζνδνο, ηφθνο, θέξδε θαη Β) Μαθξννηθνλνκηθή:
Δζληθφ Πξντφλ, Δζληθφ Δηζφδεκα. Πιεζσξηζκφο. Αλεξγία. πλνιηθή Εήηεζε θαη Πξνζθνξά.
Σξάπεδεο θαη ρξήκα, Πξνζθνξά θαη Εήηεζε ηνπ ρξήκαηνο. Γεκφζηεο Γαπάλεο θαη Φνξνινγία.
Γηεζλέο εκπφξην. πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.
Δηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε θαηλνηνκίαο ζηελ επηρείξεζε, ζηελ παξαγσγή θαη ηελ ηερλνινγηθή
αιιαγή. Οη ηερλνινγηθνί θχθινη ηεο δηαρείξηζεο ηερλνινγίαο θαη ε ηερλνινγηθή βάζε ησλ
επηρεηξήζεσλ. Μνληέια κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. Σερληθέο δηαρείξηζεο ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ
θαη θαηλνηνκίαο. Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ.
Σν κάζεκα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ππνρξεσηηθή εξγαζία κε βαζηθφ αληηθείκελν ηε κειέηε
παξαδεηγκάησλ( case studies) θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 5 ψξεο) θαη 1 θαη’νίθν εξγαζία
Αμηνιόγεζε: 80% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 20% εμέηαζε πξνφδνπ

199 Δξγαζία Μεραλνινγηθνύ ρεδηαζκνύ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
6
2

204 Αηκνπαξαγωγνί Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
7
5
5.5

Γηδάζθσλ: Α. Σνκπνπιίδεο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Θεξκνδπλακηθή Η, Θεξκνδπλακηθή ΗΗ
θνπόο: ην κάζεκα απηφ παξέρεηαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο, ε ζεξκνδπλακηθή βειηηζηνπνίεζε, θαη ε
ηαμηλφκεζε αηκνπαξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Αλαιχεηαη επίζεο ν βαζκφο απφδνζεο επηκέξνπο
ζπζηεκάησλ, ε θαχζε ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ε ζπλδπαζκέλε παξαγσγή
ελέξγεηαο
Πεξηερόκελν:
Πξνθαηαξθηηθέο γλψζεηο. Βειηηζηνπνίεζε ζεξκνδπλακηθήο απφδνζεο
αηκνπαξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δλεξγεηαθφο θαη εμεξγεηαθφο βαζκφο απφδνζεο. Υξνληθή
εμέιημε Αηκνπαξαγσγνχ. Υαξαθηεξηζηηθά θξηηήξηα. Σαμηλφκεζε ζχγρξνλσλ Αηκνπαξαγσγψλ
Φπζηθήο, Σερληηήο θπθινθνξίαο, Δμαλαγθαζκέλεο ξνήο. Ρνή ελέξγεηαο. Απψιεηεο. Βαζκφο
απφδνζεο Αηκνπαξαγσγνχ. Καχζε. Υαξαθηεξηζηηθέο ζεξκνθξαζίεο. ηνηρεηνκεηξηθή θαχζε.
Λφγνο αέξα. Σαπηφρξνλε θαχζε πεξηζζφηεξσλ θαπζίκσλ. Αηειήο θαχζε. Φπζηθνρεκηθή ζχζηαζε
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θαπζίκσλ. Σέθξα. Ρχπαλζε επηθαλεηψλ. Δζηίεο. Καχζε θνληνπνηεκέλνπ γαηάλζξαθα. Καχζε ζε
εζράξεο. Ξήξαλζε θαη θνληνπνίεζε ζηεξεψλ θαπζίκσλ. Καπζηήξεο ζηεξψλ, πγξψλ, αεξίσλ
θαπζίκσλ. πλδπαζκέλνη θχθινη παξαγσγήο ελέξγεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά ππνινγηζηηθά κεγέζε.
Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο κε αληηθείκελν ηελ εκπέδσζε γλψζεσλ ζηελ γεσκεηξία ηεο θιφγαο, ηηο
εθπνκπέο Αηκνπαξαγσγψλ θαη ηνπο ζεξκνηερληθνχο ππνινγηζκνχο.
Γηδαζθαιία:Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 5 ψξεο).
Αμηνιόγεζε: 70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% εμέηαζε πξνφδνπ.

205 ηξνβηινκεραλέο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
8
5
5.5

Γηδάζθσλ: Μηζεξιήο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Μεραληθή Ρεπζηψλ I, Μεραληθή Ρεπζηψλ ΗΗ,
Θεξκνδπλακηθή, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο
θνπόο: Βαζηθφο θνπφο: ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ
ηε ιεηηνπξγία ζηξνβηινκεραλψλ. Ο θνηηεηήο ζα απνθηήζεη γλψζε θαη θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ
βαζηθψλ αξρψλ, ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ ξντθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ ζρεδηαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ζηξνβηινκεραλψλ. Δπίζεο ζα απνθηήζεη εκπεηξία ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ
αλάιπζεο, ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ζηξνβηινκεραλψλ.
Πεξηερόκελν:
Δηζαγσγή. Δθαξκνγέο θαη βαζηθέο έλλνηεο ζηξνβηινκεραλψλ. Βαζηθέο αξρέο
κεραληθήο ξεπζηψλ θαη ζεξκνδπλακηθήο. Γηαγξάκκαηα ηαρπηήησλ. Μεηαβνιή ελέξγεηαο ζε
ζηξνβηινκεραλέο, βαζκφο απφδνζεο, βαζκφο αληίδξαζεο. Μεηαβνιέο θάζεο, ζπειαίσζε.
Υαξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ζηξνβηινκεραλψλ θαη ζπζηεκάησλ, πξνζδηνξηζκφο ζεκείνπ
ιεηηνπξγίαο, παξάιιειε ζχλδεζε, ζχλδεζε ζε ζεηξά. Αξρέο νκνηφηεηαο, δηαζηαηηθή αλάιπζε,
αδηάζηαηνη αξηζκνί, εηδηθφο αξηζκφο ζηξνθψλ, αδηάζηαηνη αξηζκνί ζπειαίσζεο. Αμνληθέο κεραλέο,
ζεσξία αεξνηνκψλ, ξντθά θαηλφκελα θαη δπλάκεηο ζε αεξνηνκέο, αδηάζηαηνη αξηζκνί, ζεηξά
αεξνηνκψλ, γσλία απφθιηζεο. Θεσξία αθηηληθήο ηζνξξνπίαο. Γεπηεξνγελείο ξνέο θαη απψιεηεο
ξνήο. Αμνληθέο αληιίεο, αμνληθνί ζπκπηεζηέο θαη θπζεηήξεο, θαηλφκελα αζηάζεηαο, ππεξερεηηθή
ξνή ζε ζπκπηεζηέο. Αμνληθνί ζηξφβηινη, βαζκφο αληίδξαζεο, είδε αεξνηνκψλ θαη κεραληζκνί
απσιεηψλ, ςχμε πηεξπγίσλ. Τδξνζηξφβηινη. Φπγνθεληξηθνί ζπκπηεζηέο θαη αληιίεο, ξνή θαη
δηαγξάκκαηα ηαρχηεηαο, θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, ζρεδηαζκφο πηεξπγίσλ, ζχζηεκα εμφδνπ.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο.
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% εμέηαζε πξνφδνπ.

206 Μεραλέο Δζωηεξηθήο Καύζεο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
7
5
5

Γηδάζθσλ: Α. Σνκπνπιίδεο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Θεξκνδπλακηθή Η, Θεξκνδπλακηθή ΗΗ
θνπόο: ην κάζεκα απηφ παξέρνληαη νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ε ζεξκνδπλακηθή ησλ
κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο, ηνπ
δπλακνδεηθηηθνχ δηαγξάκκαηνο, ηεο θαχζεο θαη ησλ δηεξγαζηψλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο κίγκαηνο
ζε αηκνζθαηξηθνχο θαη ππεξπιεξνχκελνπο θηλεηήξεο.
Πεξηερόκελν:
Δλεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο. Θεσξεηηθφο
πξνζαξκνζκέλνο, πξαγκαηηθφο θχθινο. Μέζεο πηέζεηο θαη βαζκνί απφδνζεο ησλ παξαπάλσ
θχθισλ. Βαζκφο πνηφηεηαο. Μεραληθφο βαζκφο απφδνζεο. Ηζνινγηζκφο ελέξγεηαο. Τπεξπιήξσζε.
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Γηαλνκή, ζρεκαηηζκφο κίγκαηνο, έλαπζε, θαχζε, ηαρχηεηα θαχζεο ζηηο ΜΔΚ. Ρχπαλζε απφ ηηο
ΜΔΚ, αληηξξχπαλζε. Αλάιπζε δπλακνδεηθηηθνχ δηαγξάκκαηνο ησλ ΜΔΚ. Σερληθή ηεο ξπζκίζεσο,
ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΔΚ θαη δηαθφξσλ θνξηίσλ. Λεηηνπξγία ζε κεξηθά
θνξηία. Δκβάζπλζε ζηε κειέηε ηνπ πξαγκαηηθνχ θχθινπ εκβνινθφξσλ θηλεηήξσλ. Πεηξακαηηθή
ηερληθή πξνζδηνξηζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ ηνπ. Έιεγρνο. Ρνή ζεξκφηεηαο. Βαζηθά
θαηλφκελα θαη θξηηήξηα. πζηήκαηα ςχμεσο. Ρνή αεξίσλ. Μεραληζκνί ελαιιαγήο ησλ αεξίσλ.
πζηήκαηα απνπιχζεσο θαη ππεξπιεξψζεσο.
Γηδαζθαιία:Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο
Αμηνιόγεζε:70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% εμέηαζε πξνφδνπ.
207 Θέξκαλζε – Φύμε – Κιηκαηηζκόο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
8
5
5

Γηδάζθσλ: Σζίλνγινπ
Πξναπ/λα: Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Θεξκνδπλακηθή Η
θνπόο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ζεσξίαο, ζρεδίαζεο θαη αλάιπζεο
ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ ζπλδπάδνληαο ηα πξναπ/λα.
Δλζαξξχλεηαη ε ρξήζε Ζ/Τ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζνδνινγηψλ ζρεδίαζεο θαη ν θνηηεηήο
εθαξκφδεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε δχν κειεηψλ ζπζηεκάησλ
ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ.
Πεξηερόκελν:
Δηζαγσγή: ηφρνη ξχζκηζεο ζεξκηθνχ πεξηβάιινληνο. ηνηρεία απφ ηε
κεηαθνξά ζεξκφηεηαο θαη ηε ζεξκνδπλακηθή. Θεξκηθή άλεζε. Φπρξνκεηξία. ηνηρεία ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο – ζεξκηθά θέξδε. Θέξκαλζε: Μνλσηηθή ζπκπεξηθνξά πιηθψλ, ζεξκνκφλσζε.
Τπνινγηζκφο ζεξκηθψλ θνξηίσλ. Πεξηγξαθή θαη δηαζηαζηνιφγεζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο. Φχμε:
Θεσξεηηθφο θαη πξαγκαηηθφο ςπθηηθφο θχθινο ζπκπίεζεο αηκνχ. Φπθηηθά κίγκαηα. πζηήκαηα
ςχμεο κε κεραληθή ζπκπίεζε αηκνχ. Αληιίεο ζεξκφηεηαο. Φχμε κε ζπζηήκαηα απνξξφθεζεο.
Κιηκαηηζκφο: Πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ. Θεξκηθά θέξδε θαη ππνινγηζκφο ςπθηηθψλ
θνξηίσλ. Γηαζηαζηνιφγεζε βαζηθψλ εμαξηεκάησλ θαη δηθηχσλ αεξαγσγψλ.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 2 θαη’νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% θαη’νίθνλ εξγαζίεο.

208 Δθπνκπέο θαη Μεηαθνξά Αεξίωλ Ρύπωλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
9
4
5

Γηδάζθσλ: Η. Γ. Μπάξηδεο
Πξναπ/λα: Υεκεία, Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ, Φπζηθή, Μαζεκαηηθά ΗΗΗ, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Αξηζκεηηθή
Αλάιπζε θαη Πξνζνκνίσζε, Θεξκνδπλακηθή Η, Δηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο,
Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο.
θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα απνθηήζεη ν θνηηεηήο ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηεο
θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ πεγψλ ξχπαλζεο, ησλ κεραληζκψλ
πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία θαη ζηα νηθνζπζηήκαηα.
Μεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη νινθιεξσκέλεο
πξνζεγγίζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Δπίζεο λα δηαζέηεη
γλψζεηο ψζηε λα κπνξεί ζην κέιινλ λα εκβαζχλεη ζην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ αληηθείκελν.
Πεξηερόκελν: Γνκή θαη ζχζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο, ηνηρεία δπλακηθήο ηεο αηκφζθαηξαο,
Αηκνζθαηξηθή επζηάζεηα, Αηκνζθαηξηθφ νξηαθφ ζηξψκα, Αηκνζθαηξηθή Αθηηλνβνιία, Βαζηθέο
κεηεσξνινγηθέο κεηξήζεηο, Αηκνζθαηξηθνί ξχπνη θαη πεγέο, Γηαθίλεζε ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα,
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Γηάρπζε θαη Μεηαθνξά, Ξεξά θαη πγξά ελαπφζεζε, Υεκεία ηεο Αηκφζθαηξαο θαη θσηνρεκεία,
Ραδηελεξγφο Γηάζπαζε, Μνληέια αηκνζθαηξηθήο δηαζπνξάο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο
Γηδαζθαιία :Πξνθνξηθέο εβδνκαδηαίεο παξαδφζεηο, εβδνκαδηαίεο θαη νίθνλ αζθήζεηο κε
ππνρξεσηηθή παξάδνζε, γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ, ηειηθή εμέηαζε
Αμηνιόγεζε: 70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 20% πξφνδνο, 10% θαη’ νίθνλ εξγαζίεο

245 Μεζνδνινγίεο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο θαη Βειηηζηνπνίεζεο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

Βηνκεραληθώλ πζηεκάηωλ
7
5
5.5
Γηδάζθσλ: Π.Α. Πειαβάθεο
Πξναπ/λα:
θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο κεζφδνπο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο ζηε βηνκεραλία, θαζψο θαη ζηηο κεζφδνπο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζρεηηθψλ
επελδχζεσλ.
Πεξηερόκελν: Ζ δνκή ηεο βηνκεραλίαο θαη νη ελεξγνβφξεο βηνκεραλίεο. Δλεξγεηαθή αλάιπζε
βηνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ. Δλεξγεηαθή αλάιπζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαπζίκσλ.
Μεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Μέζνδνη αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ:
ρξφλνο απνπιεξσκήο, θαζαξή παξνχζα αμία θαη εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο. Παξαδείγκαηα
γηα ηα θηίξηα θαη ηε βηνκεραλία. Γπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηε βηνκεραλία. Οηθνλνκηθή
αλάιπζε θαη βειηηζηνπνίεζε δηεξγαζηψλ. πζηήκαηα αηκνχ. πζηήκαηα ζέξκαλζεο. Γίθηπν
ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο θαη βνεζεηηθψλ παξνρψλ: ελεξγεηαθνί ζηφρνη. ρεδηαζκφο δηθηχνπ
ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο. Δλεξγεηαθή αλάιπζε κεξηθψλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ, φπσο ε βηνκεραλία
αινπκίλαο /αινπκηλίνπ, ε πεηξνρεκηθή βηνκεραλία, ε βηνκεραλία ζηδήξνπ /ράιπβα. Αζθήζεηο
(ππνινγηζκνί). Δπίζθεςε εξγνζηαζίνπ (θαηά ηηο εθάζηνηε δπλαηφηεηεο).
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (3 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο εβδνκαδηαίσο).
Αμηνιόγεζε: Σειηθή γξαπηή εμέηαζε
210 Σερληθή Φπζηθώλ Γηεξγαζηώλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
8
4
5

Γηδάζθσλ:
Γ. Μαξλέιινο
Πξναπ/λα:
Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ
θνπόο:
Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ηφζν ζε παξαδνζηαθέο φζν θαη ζε ζχγρξνλεο
θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία. Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη αθελφο
ε θαηαλφεζε απφ ηνλ θνηηεηή ησλ θπζηθνρεκηθψλ κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ θάζε δηεξγαζία θαη
αθεηέξνπ ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θάζε δηεξγαζίαο κε ζηφρν ηε βέιηηζηε απφδνζή ηεο.
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο κεραληθήο. Μεηαθνξά νξκήο, ζεξκφηεηαο, κάδαοβαζηθέο αξρέο θη εθαξκνγέο. Γηεξγαζίεο Απνξξφθεζεο. Ηζνξξνπία θάζεσλ θαη ν λφκνο ηνπ Henry.
Απνξξφθεζε ζε πχξγνπο κε βαζκίδεο θαη πιεξσηηθφ πιηθφ. Αληηζηάζεηο ζηε κεηαθνξά κάδαο
κεηαμχ δχν θάζεσλ. ρεδηαζκφο γηα αξαηά θαη ππθλά κίγκαηα. Γηεξγαζίεο Γηχγξαλζεο θαη
ζρεδηαζκφο Πχξγσλ Φχμεο. Γηεξγαζίεο Απφζηαμεο. Ηζνξξνπία θάζεσλ ζε δπαδηθά κίγκαηα θαη ν
λφκνο ηνπ Raoult. Υξήζε δηαγξακκάησλ ζχζηαζεο-ε κέζνδνο McCabe Thiele γηα ηνλ ζρεδηαζκφ
απνζηαθηηθήο ζηήιεο. ρεδηαζκφο απνζηαθηηθήο ζηήιεο ζηνλ Ζ/Τ κε ηηο κεζφδνπο Lewis θαη
Smoker. ρεδηαζκφο ζπζθεπψλ αληαιιαγήο ζεξκφηεηαο.
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Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 1 πξναηξεηηθή πξφνδνο.
Αμηνιόγεζε: Σειηθόο Βαζκόο = 0.8×βαζκφο ηειηθήο γξαπηή εμέηαζεο + 0.2×βαζκφο πξνφδνπ.

219 πζηήκαηα Απηνκάηνπ ειέγρνπ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
8
5
4.5

Γηδάζθσλ: Κ. Παξίζεο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ, Ζιεθηξνηερλία.
θνπόο: Να εηζάγεη ην θνηηεηή ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ζεσξίαο (αλάιπζε θαη ζρεδίαζε)
ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ (ΑΔ). Σν κάζεκα ζπλδπάδεηαη θαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ software
γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ.
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηα πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ (ΑΔ) . Μαζεκαηηθά Μνληέια
πζηεκάησλ. Μ/ Laplace θαη πλαξηήζεηο Μεηαθνξάο. Μνληέια Μεηαβιεηψλ Καηάζηαζεο.
Υαξαθηεξηζηηθά Μεγέζε θαη Απφδνζε πζηεκάησλ Κιεηζηνχ Βξφρνπ. Αλάιπζε Δπζηάζεηαο RuthHurwitz. Μέζνδνο Γεσκεηξηθνχ Σφπνπ Ρηδψλ. Μέζνδνη Αλάιπζεο πζηεκάησλ ζην Πεδίν
πρλφηεηαο. Δπζηάζεηα ζην Πεδίν πρλφηεηαο. ρεδίαζε πζηεκάησλ Κιεηζηνχ Βξφρνπ κε
γεσκεηξηθφ ηφπν ξηδψλ, δηαγξάκκαηα Bode (Πξνπνξείαο, Δπηπνξείαο, ηξηψλ φξσλ (αλαινγηθφο νινθιεξσηηθφο - δηαθνξηθφο, PID)).
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% εμέηαζε πξνφδνπ
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
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Σν κάζεκα δελ παξέρεηαη ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο
Γηδάζθσλ: A. Σνπξιηδάθεο
Πξναπ/λα: Μεραληθή Ρεπζηψλ I, Μεραληθή Ρεπζηψλ ΗΗ, Θεξκνδπλακηθή, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο
θνπόο: θνπφο: ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ηα εμαξηήκαηα
θαη ηηο εθαξκνγέο αεξηνζξνβίισλ. Ο θνηηεηήο αλακέλεηαη λα απνθηήζεη γλψζε θαη ζα είλαη ζε ζέζε
λα αλαιχεη ζεξκνδπλακηθνχο θχθινπο αεξηνζηξνβίισλ θαζψο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ.
Πεξηερόκελν:
Δηζαγσγή θαη εθαξκνγέο. Γηαηάμεηο αλνηθηνχ θχθινπ. Κιεηζηνί θχθινη.
Πξφσζε αεξνζθαθψλ. Βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Κχθινη παξαγσγήο ηζρχνο. Ηδεαηνί θχθινη. Απψιεηεο εμαξηεκάησλ. Απφδνζε ζην νλνκαζηηθφ
ζεκείν
ιεηηνπξγίαο.
πλδπαζκέλνη
θχθινη
θαη
ζρήκαηα
ζπκπαξαγσγήο.
Κχθινη αεξηνζηξνβίισλ γηα πξφσζε αεξνζθαθψλ. Απιή κεραλή ζηξνβηινλαληηδξαζηήξα. Ζ
κεραλή ζηξνβηιναλεκηζηήξα. Ζ κεραλή ειηθνζηξνβίινπ. Ζ κεραλή αμνλνζηξνβίινπ. Μνλάδεο
βνεζεηηθήο ηζρχνο.
πκπηεζηέο αθηηληθήο θαη αμνληθήο ξνήο. Αξρέο ιεηηνπξγίαο. Παξαγφκελν έξγν θαη αχμεζε πίεζεο.
Σξηζδηάζηαηε ξνή. Υαξαθηεξηζηηθέο ζπκπηεζηψλ θαη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ.
πζηήκαηα θαχζεο. Σχπνη ζπζηεκάησλ θαχζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο θαχζεο. Δθπνκπέο θαπζαεξίσλ.
Απαεξίσζε άλζξαθα.
ηξφβηινη αμνληθήο θαη αθηηληθήο ξνήο. Βαζηθή ζεσξία. Δπηινγή αεξνδπλακηθψλ παξακέηξσλ. Φχμε
πηεξπγίσλ.
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Πξφβιεςε ιεηηνπξγίαο απιψλ αεξηνζηξνβίισλ. Υαξαθηεξηζηηθέο εμαξηεκάησλ. Λεηηνπξγία ζε
ζπλζήθεο εθηφο ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θαη’ νίθνλ εξγαζία
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% εξγαζία.
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Γηδάζθσλ: Δ. Κηθθηλίδεο, Δπηθνπξηθφ εξγαζηεξηαθφ έξγν: Μ. Πνιίηεο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά, Αξηζκεηηθή Αλάιπζε, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Μεραληθή Ρεπζηψλ
θνπόο: Ζ εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηηο βαζηθέο αξρέο ζχγρξνλσλ ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ
θαζψο θαη ε απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πξνβιήκαηα
κεραληθνχ φπνπ απαηηείηαη ε αξηζκεηηθή επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ δηαηήξεζεο ζηε ξεπζηή ή ζηεξεά
θαηάζηαζε. Θα εμεηαζζνχλ θαη ζα ζπγθξηζνχλ δηάθνξεο ηερληθέο ζε ζρέζε κε ζέκαηα επζηάζεηαο
θαη αθξίβεηαο.
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή. Οη αξρέο δηαηήξεζεο θαη ε καζεκαηηθή ηνπο ζεκειίσζε θαη πεξηγξαθή
κέζσ κεξηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Αδηαζηαηνπνίεζε θαη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο.
Γηαθξηηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. Μέζνδνη πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ. πζρέηηζε ηάμεο θαη
αθξίβεηαο κεζφδνπ. Αλάιπζε επζηάζεηαο θαη ζπλέπεηαο. Μέζνδνη πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ γηα
κνλνδηάζηαηεο παξαβνιηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Άκεζεο θαη Έκκεζεο κέζνδνη. Αλάιπζε ησλ
κεζφδσλ, FTCS, DuFort-Frankel, BTCS, Crank-Nicholson. Δθαξκνγή: Αξηζκεηηθή επίιπζε ηεο
εμίζσζεο δηάρπζεο θαη ζεξκφηεηαο. Παξαβνιηθά πξνβιήκαηα δχν δηαζηάζεσλ: Ζ κέζνδνο
ελαιιαγψλ θαηεχζπλζεο (ADI). Μέζνδνη πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ γηα ειιεηπηηθέο δηαθνξηθέο
εμηζψζεηο. Δπίιπζε κε άκεζεο θαη επαλαιεπηηθέο κεζφδνπο. Μέζνδνη Jacobi, Gauss-Seidel θαη
δηαδνρηθήο ππεξραιάξσζεο (SOR). Δθαξκνγή: Αξηζκεηηθή επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ Laplace θαη
Poisson. Μέζνδνη πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ γηα ππεξβνιηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Αλάληη
δηαθνξέο θαη ην πξφβιεκα ηεο ηερλεηήο δηαζπνξάο ή ημψδνπο. Οη κέζνδνη Lax, Lax-Wendroff θαη
MacCormack. Δθαξκνγή: Αξηζκεηηθή επίιπζε ηεο κνλνδηάζηαηεο εμίζσζεο δηάδνζεο θχκαηνο. Με
γξακκηθά πξνβιήκαηα. Δθαξκνγή: Αξηζκεηηθή επίιπζε ηεο εμίζσζεο Burgers. Δηζαγσγή ζηελ
επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ Navier-Stokes.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο κε ππνρξεσηηθά εξγαζηήξηα Ζ/Τ
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, 3 ππνρξεσηηθέο θαη 1 πξναηξεηηθή εξγαζία. Ο θνηηεηήο
βαζκνινγείηαη κε βάζε ηηο ππνρξεσηηθέο εξγαζίεο πνπ θαιείηαη λα παξαδψζεη θαη ηελ γξαπηή
ηειηθή εμέηαζε ηελ νπνία θαη πξέπεη λα πεξάζεη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη
παξαθνινπζήζεη ην 85% ησλ εξγαζηεξίσλ (κέγηζηνο αξηζκφο απνπζηψλ: 2)
230 Έιεγρνο Πνηόηεηαο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
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Γηδάζθσλ: . Παλαγησηίδνπ
Πξναπ/λα: ηαηηζηηθή
θνπόο: Σν κάζεκα απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο «επεθηάζεηο» - εθαξκνγέο ηεο
ηαηηζηηθήο. ην πιαίζηφ ηνπ παξνπζηάδνληαη απιέο, αιιά θαη αλαβαζκηζκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ
πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε παξαγσγηθή
κνλάδα. Καηά ηε δηάξθεηά ηνπ, επηδηψθεηαη ε επαθή ησλ θνηηεηψλ κε ην βηνκεραληθφ θφζκν, κέζσ
ηεο αληηκεηψπηζεο ξεαιηζηηθψλ πξνβιεκάησλ - αζθήζεσλ θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ζρεηηθά
ινγηζκηθά (software).
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Πεξηερόκελν:
Δηζαγσγή, βαζηθέο έλλνηεο ζηαηηζηηθήο. Βαζηθέο έλλνηεο πνηφηεηαο. Έιεγρνο
πνηφηεηαο απνδνρήο κε δηαινγή. Έιεγρνο πνηφηεηαο απνδνρήο κε κέηξεζε. Αλάιπζε δπλαηνηήησλ
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Γεληθέο αξρέο δηαγξακκάησλ ειέγρνπ. Γηαγξάκκαηα ειέγρνπ
ραξαθηεξηζηηθψλ δηαινγήο. Γηαγξάκκαηα ειέγρνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κέηξεζεο. Δηδηθά δηαγξάκκαηα
ειέγρνπ. Μέζνδνη ζρεδίαζεο δηαγξακκάησλ ειέγρνπ. Βαζηθέο έλλνηεο ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο
Πνηφηεηαο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 3 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο
αζθήζεηο) θαη 1 θαη’νίθνλ εξγαζία.
Αμηνιόγεζε:
70% ε γξαπηή ηειηθή εμέηαζε θαη 30% ε θαη’νίθνλ εξγαζία.
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Γηδάζθσλ: Γ. Γηαγθφπνπινο
Πξναπ/λα: Σαιαληψζεηο θαη Γπλακηθή Μεραλψλ, ηαηηθή, Γπλακηθή, Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ
θνπόο: Ζ Γπλακηθή ησλ πεξηζηξεθφκελσλ ζπζηεκάησλ είλαη ηζηνξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε Γπλακηθή Μεραλψλ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ελεξγεηαθέο
(πδξνδπλακηθέο κεραλέο, ζηξνβηινκεραλέο, γελλήηξηεο, ζπκπηεζηέο θ.α. ) θαη άιιεο παξαγσγηθέο
κεραλέο , ησλ νπνίσλ ε απφδνζε εμαξηάηαη απφ ηε γσληαθή ηαρχηεηα. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο
βέιηηζηεο απφδνζεο ησλ κεραλψλ απηψλ απαηηείηαη κηα δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ δπλακηθψλ
θαηλνκέλσλ.
Πεξηερόκελν:
ηξεπηηθέο Σαιαληψζεηο ζηξνθέσλ, Μνληέια ζηξνθέσλ δχν βαζκψλ θαη
πνιιψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο, Γπλακηθή, Κηλεηηθή Δλέξγεηα θαη Έξγν ζηξνθέσλ, Πξνζνκνίσζε
κνληέισλ ζηνλ ππνινγηζηή, Μεηξήζεηο ζηξεπηηθψλ ηαιαληψζεσλ, Αλάιπζε ζήκαηνο, πλαξηήζεηο
κεηάδνζεο. Ρφηνξαο jeffcott κε αλειαζηηθά θαη εχθακπηα έδξαλα, Δπίδξαζε ηεο απφζβεζεο,
Δκπξνο θαη πίζσ ζηξνβηιηζκφο, Κξίζηκέο ηαρχηεηεο, Γπξνζθνπηθά θαηλφκελα ζηξνθέασλ,
Ηδηνζπρλφηεηεο θαη Ηδηνκνξθέο, Γηάγξακκα Campbell, Γπλακηθέο ηδηφηεηεο ησλ πδξνδπλαηθψλ
εδξάλσλ, ηξνθέαο ζε πδξνδπλακηθά έδξαλα, Έδξαλα θχιηζεο, Μνληεινπνίεζε ζπζηήκαηνο
νδνλησηψλ ηξνρψλ κε γξακκηθά θαη κε γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε
ζηξνθέσλ κε πεπεξεζκέλα ζηνηρεία. Σν κάζεκα, πέξαλ απφ ηελ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, εηζάγεη ηνλ
θνηηεηή θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε βάζε πξφγξακκαηα εθαξκνγήο ζε πεξηβάιινλ MATLAB.
Γηδαζθαιία:
Αμηνιόγεζε:

Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη κηα (1) θαη’νίθνλ εξγαζία
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 20% εμέηαζε πξνφδνπ, 10% θαη’νίθνλ εξγαζία
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Σν κάζεκα δελ παξέρεηαη ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο
Γηδάζθσλ:
Πξναπ/λα: Μεραληθή, Αληνρή Τιηθψλ, Μεραλνινγηθφ ρέδην, ηνηρεία Μεραλψλ Η & ΗΗ
θνπόο: Ζ παξνπζίαζε, ε θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή αξρψλ θαη θαλφλσλ κεραλνινγηθνχ
ζρεδηαζκνχ-ζρεδηνκειέηεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ κεραλψλ κε ζθνπφ
ηελ ζχλζεζε κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ.
Πεξηερόκελν:Μεηάδνζε ηζρχνο. Σξηβνθηλήζεηο. Ηκαληνθηλήζεηο. Αιπζζνθηλήζεηο. Οδνληνθηλήζεηο
θαη κεησηέο ζηξνθψλ. Οδνληψζεηο. Μεησπηθή, θσληθή, θνριησηή. χζηεκα Αηέξκνλα θνριία –
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θνξψλαο. Βιάβεο, αίηηα βιαβψλ νδνληψζεσλ. Σππηθή Δθαξκνγή – πιήξεο ζρεδηνκειέηε
ηκαληνθίλεζεο, δηβάζκηνπ κεησηή ζηξνθψλ θαη κεησηή αηέξκνλα-θνξψλαο
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 3 εξγαζίεο
Αμηνιόγεζε:
Σειηθή εμέηαζε 70%, 30% πξφνδνο θαη εξγαζίεο
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Σν κάζεκα δελ παξέρεηαη ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο
Γηδάζθσλ :
Πξναπ/λα: Σερλνινγία Τιηθψλ Η, ΗΗ, Βαζηθέο Αξρέο Μεραλνπξγηθψλ Καηεξγαζηψλ
θνπόο: Δμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ κε ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο θαη ηερλνινγίεο κνξθνπνίεζεο ησλ
πξντόλησλ.
Πεξηερόκελν: Βαζηθέο αξρέο κνξθνπνηήζεσλ κε αθαίξεζε πιηθνχ. Κνπή κε εξγαιεία
πξνθαζνξηζκέλεο γεσκεηξίαο θφςεσλ.Γεσκεηξία θφςεσλ, ηχπνη εξγαιείσλ, δεκηνπξγία απνβιίηηνπ
θ.ιπ. Τιηθά θνπηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηππνπνηήζεηο. Φζνξά θαη δηάξθεηα δσήο θνπηηθψλ εξγαιείσλ.
Τπνινγηζκφο ηεο δχλακεο θνπήο θαη κέηξεζε ησλ ζπληζησζψλ ηεο. Βαζηθέο θαηεξγαζίεο θνπήο.
Καηεξγαζηηθφηεηα πιηθψλ ηεκαρίσλ. Βειηηζηνπνίεζε ζπλζεθψλ θνπήο. Κνπή κε εξγαιεία κε
πξνθαζνξηζκέλεο γεσκεηξίαο θφςεσλ. Λείαλζε, θηλεκαηηθή ηεο ιείαλζεο, ιεηαληηθά εξγαιεία,
ηερλνινγία θαη κεζνδνινγίεο ιείαλζεο. Κνπή νδνληψζεσλ. Φξαηδάξηζκα κε θχιηζε, πιάληζε κε
θχιηζε, πιάληζε κε νδνλησηφ θαλφλα, απφμεζε νδνληψζεσλ, ιείαλζε. Με ζπκβαηηθέο
κνξθνπνηήζεηο κε αθαίξεζε πιηθνχ. Ζιεθηξνδηάβξσζε. Καηεξγαζίεο κε αθηίλεο Laser.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη αζθήζεηο [13 εβδ. x 5 ψξεο)]
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε
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Γηδάζθσλ: Η.Γ. Μπάξηδεο
Πξναπ/λα: Μαζεκαηηθά Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, Αξηζκεηηθή Αλάιπζε θαη Πξνζνκνίσζε, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο,
Μεραληθή Ρεπζηψλ, Τπνινγηζηηθή Μεραληθή Η, Δθπνκπέο θαη Μεηαθνξά Αεξίσλ Ρχπσλ, Δηζαγσγή
ζηνπο Ζ/Τ
θνπόο: Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνινγηζηηθή ξεπζηνκεραληθή. θνπφο ηνπ καζήκαηνο
είλαη ε απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο ζην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο πξνζνκνίσζε ξνήο
κάδαο θαη ζεξκφηεηαο. Ο θνηηεηήο ζα εμνηθεησζεί κε ππάξρνληεο αληίζηνηρνπο ππνινγηζηηθνχο
θψδηθεο αλαπηχζζνληαο επί πιένλ γλψζεηο ρξήζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπο. Έκθαζε ζα δνζεί ζε
πξαθηηθέο εθαξκνγέο κεραληθνχ.
Πεξηερόκελν:
Βαζηθέο εμηζψζεηο δηαηήξεζεο ηεο κάδαο ηεο νξκήο θαη ηεο ελέξγεηαο.
Βαζηθή Θεσξία ηχξβεο, DNS, RANS θαη καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηχξβεο, LES θαη καζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο ηχξβεο ππν-πιέγκαηνο, Παξακεηξνπνηήζεηο βαζηθψλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ
δηεξγαζηψλ, Οξηαθέο πλζήθεο, Γηαθξηηνπνίεζε, Αξηζκεηηθέο Πξνζεγγίζεηο, Αιγφξηζκνη επίιπζεο,
Πνηνηηθή Δμαζθάιηζε, Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο.
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Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο εβδνκαδηαίεο παξαδφζεηο (3 ψξεο Θεσξία, 2 ψξεο Δξγαζηήξην
κε ππνρξεσηηθή παξνπζία), εβδνκαδηαίεο θαη νίθνλ αζθήζεηο, 2 εξγαζίεο κε ππνρξεσηηθή
παξάδνζε, ηειηθή εμέηαζε
Αμηνιόγεζε:
50% εξγαζίεο, 50% εμέηαζε

240 Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο Δθαξκνγέο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
8
5
4

Γηδάζθσλ: Θ. Θενδνπιίδεο
Πξναπ/λα: Ζιεθηξνηερλία, Ζιεθηξηθέο Μεραλέο
θνπόο: Δηζαγσγή ζηε κειέηε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κειέηε εθαξκνγψλ
φπνπ απαηηείηαη ε ζχλζεζε γλψζεσλ θαη εξγαιείσλ Μεραλνιφγνπ θαη Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ.
Πεξηερόκελν:
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο: Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο
θηηξίσλ, κειέηεο αλειθπζηήξσλ, αιεμηθεξαχλσλ, ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ εγθαηαζηάζεσλ,
θ.ά. Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εθαξκνγέο: θαζνδηθή πξνζηαζία, κε θαηαζηξνθηθφο έιεγρνο πιηθψλ θαη
θαηαζθεπψλ, θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, θ.ά.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 2 θαη’ νίθνλ εξγαζίεο
Αμηνιόγεζε:
50% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 50% θαη’ νίθνλ εξγαζίεο.

241 Αμηνπηζηία, πληήξεζε θαη Αζθάιεηα πζηεκάηωλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
7
5
4.5

Γηδάζθσλ: Η. Μπαθνχξνο
Πξναπ/λα:
ηαηηζηηθή, Ζ/Τ
θνπόο: Σν κάζεκα απηφ έρεη ζθνπφ λα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο έλλνηεο ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο
ζπληήξεζεο θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο απιψλ ή ζχλζεησλ κεραλνινγηθψλ εμαξηεκάησλ ή
ζπζθεπψλ. Βνεζά ηνλ θνηηεηή λα ζπλδπάζεη ηηο γλψζεηο ηνπ απφ ην κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο κε ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ αμηνπηζηίαο θαη ράξαμεο νξζνινγηθήο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο
πνιηηηθήο ζπληήξεζεο ζε επηρεηξεζηαθά θαη βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ.
Πεξηερόκελν:
Θεσξία Αμηνπηζηίαο: Βαζηθέο έλλνηεο, ζπλήζεηο ζπλαξηήζεηο αμηνπηζηίαο.
Δθζεηηθή θαηαλνκή, θαηαλνκή Γ, θαηαλνκή Weibull, θαλνληθή θαηαλνκή. Αμηνπηζηία ζπζηεκάησλ,
εθηίκεζε αμηνπηζηίαο. Markov δηαδηθαζίεο, πξφβιεςε αμηνπηζηίαο κε αλάιπζε πξσηνγελψλ
ζηνηρείσλ, δέλδξα βιαβψλ, πξνζνκνίσζε Monte-Carlo, Duane κνληέιν. πιινγή δεδνκέλσλ
αμηνπηζηίαο, θφζηνο αμηνπηζηίαο. Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή πληήξεζεο: ζπληειεζηήο ζπληήξεζεο,
νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ρξφλνπ αθηλεζίαο, νηθνλνκηθή ζπληήξεζε. Καζνξηζηηθέο πνιηηηθέο
αληηθαηάζηαζεο: γεληθή ζεσξία αληηθαηάζηαζεο, αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ. ηνραζηηθέο
πνιηηηθέο αληηθαηάζηαζεο: πξνιεπηηθή αληηθαηάζηαζε, νκαδηθή πξνιεπηηθή αληηθαηάζηαζε,
νινθιεξσκέλε παξαγσγηθή ζπληήξεζε. Xξήζε πξνζνκνίσζεο ζηε ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε.
Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Βηνκεραληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ. Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο εξγαζηεξηαθέο
αζθήζεηο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ) θαη δχν θαη’νίθνλ εξγαζία.
Αμηνιόγεζε: 70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% θαη’νίθνλ εξγαζία ή/θαη εμέηαζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ
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242 ρεδηαζκόο κε ρξήζε ππνινγηζηή
Γηδάζθσλ: Ν. απίδεο
Πξναπ/λα: Γξακκηθή Άιγεβξα, Μεραλνινγηθό ρέδην ΗΗ, Μαζεκαηηθά ΗΗΗ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
7
4
4.5

θνπόο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ ηερλνινγία
«ρεδίαζεο κε Τπνινγηζηή» (Computer Aided Design - CAD), ζηηο ιύζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί,
θαη ζηηο πινπνηήζεηο ηνπο ζε ινγηζκηθά CAD.Σν κάζεκα επηθεληξώλεηαη ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε
ηνλ ζρεδηαζκό κεραλνινγηθώλ θαηαζθεπώλ.
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηε ρεδίαζε κε Ζ/Τ θαη ζηα πζηήκαηα CAD/CAE/CAM. πζηήκαηα
ζπληεηαγκέλσλ. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηάζεσο κε ηε βνήζεηα H/Y θαη ηα ζρεηηθά καζεκαηηθά κνληέια.
ηνηρεία ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ. Μαζεκαηηθά κνληέια θαη ππνινγηζηηθνί αιγφξηζκνη γηα ηελ
γεσκεηξηθή κνληεινπνίεζε θαη επεμεξγαζία θακππιψλ/επηθαλεηψλ/ζηεξεψλ. Μεραλνινγηθφο
ρεδηαζκφο κε Ζ/Τ. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζε ζχζηεκα CAD.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζε ινγηζκηθφ CAD.
Αμηνιόγεζε:
Γξαπηή εμέηαζε (75%) θαη εξγαζίεο (25%).

243 Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
7
4
4

Γηδάζθσλ: Γ. Μαξλέιινο
Πξναπ/λα:
θνπόο: Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ησλ δηάθνξσλ
αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ηα αίηηα, ηηο ηάζεηο θαη ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο
αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (αέξηα, πγξά θαη ζηεξεά απφβιεηα). Αλαπηχζζνληαη
επίζεο ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ (ηερλνινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ) ζπζηεκάησλ
αληηξχπαλζεο.
Πεξηερόκελν:
Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, Πεγέο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, Φαηλφκελν ηνπ
Θεξκνθεπίνπ, Σξχπα ηνπ φδνληνο, μηλε βξνρή, Αλάιπζε θαη κέηξεζε ξχπσλ, Έιεγρνο ζηαηηθψλ
θαη θηλεηψλ πεγψλ, ρεδηαζκφο δηεξγαζίαο, Αησξνχκελα ζσκαηίδηα, Σερλνινγίεο απνκάθξπλζεο
ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ (Κπθιψλεο, Ζιεθηξνζηαηηθά θίιηξα, αθφθηιηξα, Πιπληξίδεο ζσκαηηδίσλ)
Δπεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ, Υαξαθηεξηζηηθά πγξψλ απνβιήησλ (αζηηθά ιχκαηα), Βηνινγηθφο
θαζαξηζκφο (πξνεπεμεξγαζία, πξσηνγελή, δεπηεξνγελή, ηξηηνγελή επεμεξγαζία), επεμεξγαζία
ηιχνο, ηεξεά απφβιεηα, Υαξαθηεξηζηηθά απνξξηκκάησλ, πιινγή, Τγεηνλνκηθή ηαθή-θαηφξπμε,
Αλαθχθισζε, Καχζε, Ληπαζκαηνπνίεζε, Αδξαλνπνίεζε ηνμηθψλ απνβιήησλ.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (3 ψξεο Θεσξία θαη 2 ψξεο Αζθήζεηο θάζε
εβδνκάδα).
Αμηνιόγεζε:
80% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 20% παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο.

246 Απνζέκαηα θαη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
8
4
4.5

Γηδάζθσλ: Γ. Νελέο
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Πξναπ/λα:
θνπόο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ησλ
απνζεκάησλ ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε θαη ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. ηα πιαίζηα ηνπ
καζήκαηνο ζα κειεηεζνχλ απιέο θαη ζχλζεηεο ηερληθέο πξνβιέςεσλ θαη ζα αλαιπζνχλ νη ηερληθέο
δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Logistics and Supply Chain Management).
Πην ζπγθεθξηκέλα ζα γίλεη εκβάζπλζε ζηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, θαη’
αξράο ησλ θαζνξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ (είηε κε γλσζηή θαη ζηαζεξή είηε κε
γλσζηή αιιά κεηαβαιιφκελε δήηεζε). ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ ηα ζηνραζηηθά ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, θαη’ αξράο επνρηθψλ πξντφλησλ κηαο πεξηφδνπ (πξφβιεκα Newsboy) θαη
ζηε ζπλέρεηα πξντφλησλ ζε πνιιέο πεξηφδνπο (ζπζηήκαηα s,Q ή R,S θιπ). Σέινο ζα κειεηεζνχλ ηα
πην ζχλζεηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ (Supply Chain Management) ηα
νπνία εζηηάδνπλ ζηε ξνή πιεξνθνξηψλ, πξντφλησλ θαη ρξεκαηηθψλ πφξσλ κέζα ζηε «δηεπξπκέλε
επηρείξεζε» πνπ πεξηιακβάλεη πξνκεζεπηέο, παξαγσγηθέο κνλάδεο, απνζήθεο, ελδηάκεζα ζεκεία
δηαλνκήο θαη ηειηθά ζεκεία δηάζεζεο.
Πεξηερόκελν:
Γηδαζθαιία:
Αμηνιόγεζε:
247 Οξγάλωζε Παξαγωγήο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
8
4
4.5

Σν κάζεκα δελ παξέρεηαη ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο
Γηδάζθσλ:
Πξναπ/λα:
θνπόο: Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη νξγάλσζεο παξαγσγήο
ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο.


Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν παξαγσγήο.



ρεδίαζε ζπλνιηθήο παξαγσγήο: επηινγή δπλακηθφηεηαο, επηινγή παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, πξνζδηνξηζκφο αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,
ρσξνηαμηθή δηάηαμε παξαγσγήο. Γηακφξθσζε πξνγξακκάησλ ζπλνιηθήο παξαγσγήο,
δηακφξθσζε

κεζνπξφζεζκσλ

πξνγξακκάησλ

παξαγσγήο,

δηακφξθσζε

βξαρππξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ παξαγσγήο.


ρεδίαζε δηαθίλεζεο πιηθψλ: θαζνξηζηηθά ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ, ζηνραζηηθά
ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ. Πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο κε ηελ
πξνζέγγηζε MRP (Material Requirements Planning), ΜRΡ ΗΗ (Μanufacturing Resources
65

Ρlanning), ERΡ (Enterprise Resources Ρlanning) θαη πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο
παξαγσγήο κε ηελ πξνζέγγηζε JΗΣ (Just Ηn Σime).


Μειέηε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο κεκνλσκέλσλ πξντφλησλ, ζπζηεκάησλ παξαγσγήο
θαηά παξαγγειία, ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαηά παξηίδεο, γξακκψλ παξαγσγήο θαη
ζπζηεκάησλ ζπλερνχο ξνήο,

Πεξηερόκελν:
Γηδαζθαιία:
Αμηνιόγεζε:
302 Αηκνπαξαγωγνί ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
9
4
4

Γηδάζθσλ: Η. Π. Νηθνιατδεο
Πξναπ/λα: Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Θεξκνδπλακηθή, Αηκνπαξαγσγνί Η
θνπόο: ην κάζεκα γίλεηαη εκβάζπλζε ζε επξχ πεδίν ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο
αηκνπαξαγσγνχο αιιά θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα ηππηθφ δηάγξακκα
ξνήο ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ.
Πεξηερόκελν:
Δζηίεο: Ξήξαλζε θαη θνληνπνίεζε Αλζξάθσλ, κχινη άιεζεο, θαχζε
θνληνπνηεκέλνπ άλζξαθα, θαχζε ζε ζράξεο, θαχζε ζε ξεπζηνπνηεκέλε θιίλε. Υαξαθηεξηζηηθά
ζηνηρεία δηακφξθσζεο ησλ ζεξκαηλφκελσλ επηθαλεηψλ: Θάιακνο θαχζεο, επίδξαζε ηεο ξνήο θαη
ηδηνηήησλ ησλ θαπζαεξίσλ. ηνηρεία ζεξκνηερληθψλ ππνινγηζκψλ: Αθηηλνβνιία, Τπνινγηζκφο
ζεξκνθξαζίαο ηνηρσκάησλ αγσγψλ. Βνεζεηηθά ηκήκαηα αηκνπαξαγσγψλ: Πξνζεξκαληήο αέξα,
Ζιεθηξνζηαηηθά θίιηξα, αλεκηζηήξεο αέξα θαχζεο Κπθινθνξία: Απψιεηεο πίεζεο κε ξνή κηαο
θάζεο θαη δηθαζηθή ξνή. Δπεμεξγαζία λεξνχ αηκνπαξαγσγψλ: Μέζνδνη επεμεξγαζίαο,
Απαεξίσζε, Υαξαθηεξηζηηθά λεξνχ ιεβήησλ, Καζαξηζκφο επηθαλεηψλ. Πχξγνη ςχμεο –
πκππθλσηέο: Νεξφ ςχμεο, Αλνηθηά θαη θιεηζηά ζπζηήκαηα ςχμεο, είδε ζπκππθλσηψλ, ιεηηνπξγία
θαη ζπληήξεζε.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θαη’ νίθνλ εξγαζία
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε θαη 30% θαη’ νίθνλ εξγαζία

309 Αληιηνζηάζηα - ηαζκoί πκπίεζεο θαη ηερλνινγίεο κεηαθνξάο κάδαο ζε θιεηζηνύο
αγωγνύο
Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
10 4
4
Γηδάζθσλ: Δ. Κσλζηαληηλίδεο
Πξναπ/λα: Μεραληθή Ρεπζηψλ Η, Μεραληθή Ρεπζηψλ ΗΗ, ηξνβηινκεραλέο
θνπφο: Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηερλνινγηψλ κεηαθνξάο κάδαο κέζα απφ
θιεηζηνχο αγσγνχο ππφ πίεζε, ζηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ, θαη ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.
Πεξηερφκελν: Αλαζθφπεζε γλψζεσλ κεραληθήο ξεπζηψλ γηα ξνή ζε θιεηζηνχο αγσγνχο, εκπεηξηθέο
εμηζψζεηο ζρεδηαζκνχ. σιελψζεηο: επηινγή πιηθνχ, δηακέηξνπ θαη πάρνπο. ξγαλα ξχζκηζεο θαη
δηαθνπήο ξνήο, εηδηθά εμαξηήκαηα, ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο απσιεηψλ. Σχπνη αληιηψλ: ζεηηθήο
66

κεηαηφπηζεο θαη δπλακηθέο αληιίεο. Φπγφθεληξεο αληιίεο: επηινγή, ιεηηνπξγία, ξχζκηζε,
απηνκαηνπνίεζε. Αληιηνζηάζηα: γεληθή δηάηαμε, δηακφξθσζε αλαξξφθεζεο, ζφξπβνο. Γίθηπα
ζσιελψζεσλ: πεξηγξαθή κε καζεκαηηθά κνληέια, επαλαιεπηηθέο κέζνδνη επίιπζεο ησλ
εμηζψζεσλ, γξακκηθνπνίεζε ησλ εμηζψζεσλ, κέζνδνο Hardy-Cross, ινγηζκηθά παθέηα. Με κφληκα
πδξαπιηθά θαηλφκελα. Θεσξίεο ζπκπαγνχο θαη ειαζηηθήο ζηήιεο. Δμηζψζεηο πδξαπιηθνχ
πιήγκαηνο. Σαρχηεηα ηεο δηάδνζεο δηαηαξαρήο. Μέζνδνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επίιπζε ησλ
εμηζψζεσλ κε αξηζκεηηθέο θαη γξαθηθέο κεζφδνπο. Αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζία, κέζνδνη
ππνινγηζκνχ φγθνπ αεξηνθπιαθίνπ. Μεηαθνξά αεξίσλ ζε θιεηζηνχο αγσγνχο, απιά θαη ζχλζεηα
κνληέια ππνινγηζκνχ πηψζεο πίεζεο, κεραλήκαηα ζπκπίεζεο αεξίσλ. Δηδηθά ζέκαηα κεηαθνξάο
κάδαο ζε θιεηζηνχο αγσγνχο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο
Αμηνιφγεζε: 50% ηειηθή γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε, 35% εξγαζία ζρεδηαζκνχ, 15% εξγαζία
αλάιπζεο δηθηχνπ
316 Ηιηαθή Σερληθή/Φωηνβνιηαϊθά πζηήκαηα
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Γηδάζθσλ: Σζίλνγινπ
Πξναπ/λα:
θνπόο: Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ηερληθψλ εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο
ελέξγεηαο. Ο θνηηεηήο εμνηθεηψλεηαη κε ηηο κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο ηεο δηαζέζηκεο ειηαθήο ελέξγεηαο
θαη εηζάγεηαη ζηηο κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο ζπζηεκάησλ εθκεηάιιεπζήο ηεο.
Δλζαξξχλεηαη ε ρξήζε Ζ/Τ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζνδνινγηψλ ζρεδίαζεο θαη ε απνθηεζείζα
γλψζε εθαξκφδεηαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο ζρεδηαζκνχ ζπζηήκαηνο επίπεδσλ ειηαθψλ
ζπιιεθηψλ θαη θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ.
Πεξηερόκελν:
Ζιηαθή αθηηλνβνιία. Παξάκεηξνη θαη ππνινγηζκφο πξνζπηπηψκελεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο ζε νξηδφληηα θαη θεθιηκέλε επηθάλεηα. Δθηίκεζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε ζέξκαλζε
θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο. Δπίπεδνη ειηαθνί ζπιιέθηεο. πγθεληξσηηθνί ζπιιέθηεο. Δλεξγεηαθέο
απνζήθεο. Οινθιεξσκέλα ειηαθά ζπζηήκαηα ζεξκηθψλ δηεξγαζηψλ. Μέζνδνο θακππιψλ f.
Φσηνβνιηατθή ηερλνινγία, πιαίζηα, ζπζηήκαηα. Γηαζηαζηνιφγεζε..
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 1 θαη’νίθνλ εξγαζία.
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% θαη’νίθνλ εξγαζία.

318 Αλεκνγελλήηξηεο –Τδξνζηξόβηινη θαη Τδξνειεθηξηθά Έξγα
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Γηδάζθσλ: Ράδνο
Πξναπ/λα: Μεραληθή Ρεπζηψλ I, ηξνβηινκεραλέο
θνπόο: Βαζηθφο θνπφο: ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ
ηε ιεηηνπξγία αλεκνγελλεηξηψλ θαη πδξνζηξνβίισλ. Ο θνηηεηήο ζα απνθηήζεη γλψζε θαη
θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ βαζηθψλ αξρψλ, ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ ξντθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ
ζρεδηαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαπάλσ κεραλψλ. Δπίζεο ζα απνθηήζεη εκπεηξία ζηε
ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ αλάιπζεο, ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο δηαθφξσλ
θαηεγνξηψλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη πδξνζηξνβίισλ. Δλζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε θαη ρξήζε
ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ε δηεμαγσγή πεηξακαηηθήο άζθεζεο θαη απαηηείηαη ε εθπφλεζε κίαο
νκαδηθήο εξγαζίαο.
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Πεξηερόκελν:
Αλεκνγελλήηξηεο - Γλσξηκία κε ηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη ηηο αλεκνγελλήηξηεο.
Αηκφζθαηξα θαη αηνιηθφ δπλακηθφ. Σχπνη θαη ππνζπζηήκαηα αλεκνγελλεηξηψλ. Αεξνδπλακηθή
ζρεδίαζε αλεκνγελλεηξηψλ νξηδνληίνπ άμνλα. Αεξνδπλακηθή ζρεδίαζε αλεκνγελλεηξηψλ
θαηαθφξπθνπ άμνλα. ηαηηθή θαη δπλακηθή θφξηηζε αλεκνγελλεηξηψλ. Δπηινγή ζέζεο
εγθαηάζηαζεο. Αηνιηθά πάξθα. Πξαθηηθά ζηνηρεία επηινγήο αλεκνγελλεηξηψλ. Οηθνλνκηθά κεγέζε
αλεκνγελλεηξηψλ. - Τδξνζηξφβηινη – πδξνειεθηξηθά έξγα - Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, παγθφζκηα θαη
εζληθή θαηάζηαζε, πιενλεθηήκαηα θαη επηπηψζεηο. Τδξνειεθηξηθά έξγα, ηαμηλφκεζε έξγσλ,
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, πδξνδπλακηθφ δπλακηθφ, πδξνγξαθήκαηα. Αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη
θαηάηαμε πδξνζηξνβίισλ, πδξνζηξφβηινη δξάζεσο, πδξνζηξφβηινη αληηδξάζεσο, αξρέο
νκνηφηεηαο, εηδηθφο αξηζκφο ζηξνθψλ, ζπειαίσζε.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη εξγαζηεξηαθή άζθεζε αεξνδπλακηθήο,
εξγαζηεξηαθή άζθεζε αλάπηπμεο ππνινγηζηηθήο κεζφδνπ
Αμηνιόγεζε:
50% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% νκαδηθή εξγαζία, 10% εξγαζηεξηαθή
άζθεζε, 10% ππνινγηζηηθή άζθεζε.
324 Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο Κηηξίωλ Ι
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Γηδάζθσλ: Γ. Αλαζηαζέινο
Πξναπ/λα: Θέξκαλζε-Φχμε-Κιηκαηηζκφο
θνπόο: Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηεο
κηθξφηεξεο δπλαηήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηφζν ζε επίπεδν κεκνλσκέλνπ θηηξίνπ φζν θαη
επίπεδν νηθηζκψλ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα. Απηέο νη γλψζεηο βξίζθνπλ εθαξκνγή
ζε απιή ελεξγεηαθή κειέηε ελφο θηηξίνπ ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.
Πεξηερόκελν:
πλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο: πξνζδηνξηζκφο απαηηήζεσλ αλάινγα κε ην θηίξην
θαη ηε ρξήζε. - Δλεξγεηαθφ θαη ζεξκηθφ ηζνδχγην ηνπ θηηξίνπ: Παξάκεηξνη, θνξηία ζέξκαλζεοςχμεο-αεξηζκνχ θαη θσηηζκφο, εγθαηαζηάζεηο, Έιεγρνο ηνπ ειηαθνχ θέξδνπο - Φπζηθφο θσηηζκφο
θηηξίσλ: Παξάκεηξνη, απαηηήζεηο, δηαηάμεηο, ζρεδηαζκφο. - Παζεηηθά θαη πβξηδηθά ειηαθά
ζπζηήκαηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ. ρεδηαζκφο θαη
ελζσκάησζε παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην θηηξηαθφ θέιπθνο. - Βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο
ζεξκνκφλσζεο, ζεξκηθήο κάδαο θαη παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δπηινγή ζπζηήκαηνο
ζέξκαλζεο αλάινγα κε ηα θηηξηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο. - ηαηηθέο κέζνδνη
ππνινγηζκνχ Παζεηηθψλ Ζιηαθψλ πζηεκάησλ - Δλεξγεηαθή πηζηνπνίεζε θηηξίσλ-ελεξγεηαθή
ηαπηφηεηα
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θαη’ νίθνλ εξγαζία.
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 15% εμέηαζε πξνφδνπ,15% θαη’νίθνλ εξγαζία.
327 Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο Κηηξίωλ ΙΙ
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Σν κάζεκα δελ παξέρεηαη ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο
Γηδάζθσλ:
Πξναπ/λα:
θνπόο: ην κάζεκα γίλεηαη εκβάζπλζε ζηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ θηηξίσλ. Δμεηάδεηαη ε
δπλακηθή ελεξγεηαθή πξνζνκνίσζε ησλ θηηξίσλ σο εξγαιείν κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. - Παξάιιεια, εμεηάδνληαη κέζνδνη κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο θαηά ηε ςπρξή πεξίνδν ηνπ έηνπο θαη ν αεξηζκφο ησλ θηηξίσλ σο παξάκεηξνο
δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ άλεζεο, δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα θαη κέζν γηα ηε κείσζε ηεο
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θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ο ζπνπδαζηήο αμηνπνηεί ηηο παξαπάλσ γλψζεηο ζηελ εθπφλεζε κηαο
αλαιπηηθήο κειέηεο ελεξγεηαθήο βειηηζηνπνίεζεο ελφο θηηξίνπ.
Πεξηερόκελν:
Φπζηθφο δξνζηζκφο θηηξίσλ: Ζιηνπξνζηαζία, παζεηηθέο θαη πβξηδηθέο
ηερληθέο θπζηθνχ δξνζηζκνχ κε εκεξήζην θαη λπρηεξηλφ αεξηζκφ, εμάηκηζε, αθηηλνβνιία θαη
αγσγηκφηεηα πξνο ην έδαθνο. πζηήκαηα παζεηηθνχ δξνζηζκνχ. - Φπζηθφο θαη ηερλεηφο αεξηζκφο
ησλ θηηξίσλ. πζηήκαηα κεηαθνξάο θαη δηάρπζεο ηνπ αέξα. πζηήκαηα επαλάθηεζεο ζεξκφηεηαο. Πνηφηεηα αέξα: απαηηήζεηο ζε λσπφ αέξα θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Σν ζχλδξνκν ηνπ
«άξξσζηνπ θηηξίνπ». Γπλακηθή ελεξγεηαθή πξνζνκνίσζε θηηξίσλ: Μέζνδνη, εθαξκνγέο.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θαη’ νίθνλ εξγαζία.
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% θαη’ νίθνλ εξγαζία.
342 Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκία
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Γηδάζθσλ: Γ. θφδξαο
Πξναπ/λα:
θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δψζεη ζην θνηηεηή ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ψζηε λα
κπνξεί λα θαηαλνεί ηηο πνιηηηθφ-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη λα
αληηιακβάλεηαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηηο πξνθαινχλ θαη ηηο επεξεάδνπλ.
Πεξηερόκελν: Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Διιάδνο. Οη ζπλέπεηεο ηεο πεηξειατθήο θξίζεο : ην κέγεζφο ηεο
θαη νη επηπηψζεηο ηεο. Ο ΟΠΔΚ θαη ν ΓΟΔ. Ζ Πεηξειατθή αγνξά. Αλαζθφπεζε ηεο πεηξειατθήο
ηζηνξίαο. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα. Ζ
πνιηηηθή ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Δλεξγεηαθά κνληέια πξφβιεςεο δήηεζεο ελέξγεηαο.
Αζθήζεηο. Δπηζθέπηεο(εο) νκηιεηήο(εο) (θαηά ηηο εθάζηνηε δπλαηφηεηεο)
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (3 ψξεο ζεσξία θαη 1 ψξα αζθήζεηο εβδνκαδηαίσο)
Αμηνιόγεζε: Σειηθή γξαπηή εμέηαζε θαη θαη'νίθνλ εξγαζία(εο)
348 Φαηλόκελα Καύζεο
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Γηδάζθσλ: Α. Σνκπνπιίδεο
Πξναπ/λα: Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Μαζεκαηηθά
θνπόο: H παξνπζίαζε βαζηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαχζε, φπσο ε ρεκηθή
ηζνξξνπία, ε ρεκηθή θηλεηηθή θαη ηα θαηλφκελα κεηαθνξάο κάδαο νξκήο θαη ελέξγεηαο. Δπίζεο ε
παξνπζίαζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηεξγαζία ηεο θαχζεο.
Πεξηερόκελν:
Κηλεηηθή ζεσξία ησλ αεξίσλ, θαηλφκελα κεηαθνξάο, ζηνηρεία ρεκηθήο
ζεξκνδπλακηθήο. Γεληθέο έλλνηεο ρεκηθήο θηλεηηθήο: ηάμε ηεο αληίδξαζεο, αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο,
κφληκε θαηάζηαζε θαη κεξηθή ηζνξξνπία. Δθξεθηηθά φξηα θαη νμεηδσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαπζίκσλ
(πδξνγφλν, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, κεζάλην, παξαθίλεο, αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο). Φιφγεο
πξναλάκημεο: κνλνδηάζηαηε ξνή, δνκή ζηξσηήο θιφγαο, ηαρχηεηα κεηάδνζεο θιφγαο (Mallard θαη
LeChatelier), φξηα αλαθιεμηκφηεηαο, απφζηαζε quenching, θαηλφκελα flashback θαη blowoff, φξηα
επζηάζεηαο. Σπξβψδεηο ξνέο κε θιφγεο, ηπξβψδεο ηαρχηεηα θαχζεο, ζηαζεξνπνίεζε θιφγαο ζε
ξνέο πςειψλ ηαρπηήησλ. Φιφγεο δηάρπζεο: θαηλνκελνινγία, ηζνδχγηα κνλνδηάζηαηεο θιφγαο,
ηπξβψδεηο δέζκεο θαπζίκνπ. Έλαπζε: αιπζηδσηή, ζεξκηθή εμαλαγθαζκέλε.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 1 θαη’ νίθνλ εξγαζία
Αμηνιόγεζε:
70% γξαπηέο εμεηάζεηο θαη 30% θαη’ νίθνλ εξγαζία
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349 Δηδηθά Κεθάιαηα Παξαγωγήο Δλέξγεηαο
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Γηδάζθσλ: Η. Π. Νηθνιατδεο
Πξναπ/λα: Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Θεξκνδπλακηθή, Αηκνπαξαγσγνί Η θαη ΗΗ
θνπόο: Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη νξηζκέλα εηδηθά θεθάιαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή
ελέξγεηαο: φπσο (α) ηελ ππξεληθή ηερλνινγία (δηάζπαζε θαη ζχληεμε) (β) ηελ ζπκπαξαγσγή (γ) ηηο
ηάζεηο ζηελ εμέιημε ησλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο φζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ
απφδνζεο αιιά θαη ηνλ κεδεληζκφ ησλ εθπνκπψλ (δ) ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηεο kwh.
Πεξηερόκελν:
Ππξεληθή Σερλνινγία: ζηνηρεία ππξεληθήο Φπζηθήο, ζρεδηαζηηθά δεηήκαηα
θαη ηερληθέο ζεσξήζεηο ζε ζρέζε κε ηα ππξεληθά θαχζηκα θαη ηελ κεηάδνζε / απαγσγή ηεο
ζεξκφηεηαο, θχθινο ηνπ ππξεληθνχ θαπζίκνπ, είδε ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ, ππξεληθά
απφβιεηα, ζχγθξηζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο κε ηνλ Άλζξαθα, αληηδξάζεηο ζχληεμεο,
αληηδξαζηήξεο ζχληεμεο, νη πξνθιήζεηο θαη ην κέιινλ ηεο ζχληεμεο. πκπαξαγσγή: ζηαζκνί
παξαγσγήο ζεξκφηεηαο, πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηαζκψλ, είδε δηαγξακκάησλ ξνήο.
Δμέιημε ζε κεγάιεο κνλάδεο: ηζηνξηθά ζηνηρεία, εθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε ηνπ βαζκνχ
απφδνζεο, ηερλνινγίεο κείσζεο ή / θαη κεδεληζκνχ ησλ εθπνκπψλ. Πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο kwh:
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο, εηδηθέο θαηαλαιψζεηο, ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο,
παξαδείγκαηα
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο
Αμηνιόγεζε:
70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε θαη 30% θαη’ νίθνλ εξγαζία

350 Δηδηθά Κεθάιαηα Σερλνινγηώλ Αληηξύπαλζεο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
10
4
4

Γηδάζθσλ: Γ. Μαξλέιινο
Πξναπ/λα: Υεκηθέο Γηεξγαζίεο, Ηζνδχγηα κάδαο θαη ελέξγεηαο, Υεκηθή Κηλεηηθή, Θεξκνδπλακηθή
θνπόο: Σν κάζεκα εζηηάδεηαη ζηνπο κεζφδνπο αληηξξχπαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ θηλεηψλ πεγψλ. Δμεηάδνληαη ηφζν ζέκαηα αληηξξχπαλζεο ησλ ζπκβαηηθψλ θηλεηψλ
πεγψλ φζν θαη λέσλ ηερλνινγηψλ (πβξηδηθά απηνθίλεηα, θπςέιεο θαπζίκνπ) πνπ ξππαίλνπλ
ιηγφηεξν ην πεξηβάιινλ. Σέινο έκθαζε δίλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ θαηαιπηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο θαηαιπηηθνχο κεηαηξνπείο.
Πεξηερόκελν:
Δηζαγσγή, Κηλεηέο πεγέο ξχπαλζεο, Καηαιπηηθέο δηεξγαζίεο,
Αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο ζε βελδηλνθηλεηήξεο, Κχθινο Otto, Σξηνδηθνί θαηαιπηηθνί κεηαηξνπείο,
Λήπηεο ι, Αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο ζε πεηξειαηνθηλεηήξεο, Κχθινο Diesel, ρεκαηηζκφο ηεο
αηζάιεο, Παγίδεο αηζάιεο, Αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο ζε αεξνπιάλα, Κχθινο Brayton,
Καηαιπηηθή θαηαζηξνθή φδνληνο ζηα επηβαηηθά αεξνπιάλα, Τβξηδηθά νρήκαηα, Κπςέιεο θαπζίκνπ,
Ορήκαηα κε θπςέιεο θαπζίκνπ, Δλαιιαθηηθά θαχζηκα.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (2 ψξεο Θεσξία θαη 2 ψξεο Αζθήζεηο
εβδνκαδηαίσο).
Αμηνιόγεζε:
80% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 20% θαη’ νίθνλ εξγαζία.

352 Σερλννηθνλνκηθή Μειέηε

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
70

9
4
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Γηδάζθσλ: Π.A. Πειαβάθεο
Πξναπ/λα:
θνπφο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πάλσ ζηε ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε θαη
αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα λα θαηαιήμεη ζηε ζχληαμε κηαο ηερληθφ-νηθνλνκηθήο έθζεζεο.
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζην ζρεδηαζκφ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ρεδηαζκφο θαη
ρξνλνζέηεζε (scheduling) δηεξγαζηψλ δηαιείπνληνο έξγνπ. Αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.
Μεζνδνινγία εθπφλεζεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. Δθπφλεζε ηερληθφ-νηθνλνκηθήο
έξγαζίαο (νκαδηθή εξγαζία).
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο εβδνκαδηαίσο)
Αμηνιόγεζε: Σειηθή γξαπηή εμέηαζε, εθπφλεζε εξγαζίαο.

356 Πνιηηηθή Έξεπλαο Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
9
4
3.5

Γηδάζθσλ: Η. Μπαθνχξνο
Πξναπ/λα:
Αξρέο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εκβαζχλεη ζηηο έλλνηεο ησλ Πνιηηηθψλ Καηλνηνκίαο,
Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη
Δπξσπατθφ επίπεδν θαη κειεηψληαη θαη αλαιχνληαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ πεξηθέξεηεο
πηιφηνπο θαη απφ Δζληθά πζηήκαηα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο απηνχ
γίλεηαη θαη ην νινθιεξσκέλν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κηαο Καηλνηφκνπ Ηδέαο.
Πεξηερόκελν:
Δζληθέο Πνιηηηθέο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο – Δζληθέο θαη
Πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο – Δπξσπατθφο ράξηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο –
Μνληέια πνιηηηθψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο – Μνληέια πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο – Αλάιπζε
εθαξκνγψλ πεξηπηψζεσλ. Μειέηε θαη Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 3 ψξεο Θεσξία) θαη ηξείο – ηέζζεξεηο
ππνρξεσηηθέο θαη’νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε:
10% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 90% θαη’νίθνλ εξγαζίεο

365 Σξηβνινγία

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
10
4
4

Σν κάζεκα δελ παξέρεηαη ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο
Γηδάζθσλ:
Πξναπ/λα:
θνπόο: Ζ ηξηβνινγία σο δηαθξηηφο θιάδνο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο. Ζ έλλνηα ηεο
ηξηβήο θαη ησλ ηξηβηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε εμέιημή ηνπο κέζα ζηνπο αηψλεο. Ζ γεσκεηξία θαη
κηθξνγεσκεηξία ηεο επηθάλεηαο θαη νξγαλνινγία ραξαθηεξηζκνχ επηθαλεηψλ. Ζ έλλνηα ηεο
ηξαρχηεηαο θαη ηα θχξηα κεγέζε κέηξεζήο ηεο. Απφ ηε ζεσξία επαθήο Hertz ζηε γεληθεπκέλε
ειαζηνζηαηηθή ζεσξία επαθήο. Ξεξά ηξηβή νιίζζεζεο θαη θχιηζεο. Φζνξά πιηθψλ ιφγσ ηξηβήο θαη
κεραληζκνί πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Λίπαλζε: ιηπαληηθά έιαηα θαη γξαζζα, κεραληζκνί ιίπαλζεο θαη
θχξηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ιηπαληηθψλ, ειαζηνυδηνδπλακηθή ιίπαλζε, αεξηνιίπαλζε,
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νξηαθή ιίπαλζε. Δδξάζεηο θαη έδξαλα νιίζζεζεο θαη θχιηζεο: αθηηληθφ θαη σζηηθφ πδξνδπλακηθφ
έδξαλν, αεξνέδξαλν. Δπηινγή θαη ππνινγηζκφο εδξάλσλ. Κιαζζηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγηθέο
εθαξκνγέο.
Πεξηερόκελν:
Γηδαζθαιία:
Αμηνιόγεζε:

367 Πξνζνκνίωζε θαη Γπλακηθή πζηεκάηωλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
10
4
4

Γηδάζθσλ: Γ. Νελέο
Πξναπ/λα: Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ, (ηαηηζηηθή, Μαζεκαηηθά)
θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη απφ ηε κηα λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο βαζηθέο αξρέο
Πξνζνκνίσζεο Γεγνλφησλ γηα ηε κνληεινπνίεζε πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη απφ ηελ άιιε λα
παξνπζηαζηεί ε Γπλακηθή πζηεκάησλ σο κία κεζνδνινγία γηα ηελ αλάιπζε θαηαζηάζεσλ πνπ
κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε εθαξκνγέο ζε κεραληθά, νηθνλνκηθά, νηθνινγηθά,
θνηλσληθά ζπζηήκαηα. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο επηρεηξείηαη λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ζχγρξνλα
ινγηζκηθά Πξνζνκνίσζεο θαη Γπλακηθήο πζηεκάησλ θαη ηέινο λα αληηιεθζνχλ ηε ρξεζηκφηεηα
ησλ δχν εξγαιείσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Πεξηερόκελν:
Πξνζνκνίσζε: ρεδίαζε, αλάιπζε θαη δεκηνπξγία κηαο πξνζνκνίσζεο.
Σπραίνη αξηζκνί θαη γελλήηξηέο ηνπο. Πξνζνκνησηηθή δεηγκαηνιεςία. ηαηηζηηθή αλάιπζε
απνηειεζκάησλ πξνζνκνίσζεο. Δθαξκνγέο πξνζνκνίσζεο ζε πξνβιήκαηα νξγάλσζεο θαη
επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο. Λνγηζκηθφ (software) πξνζνκνίσζεο. Γπλακηθή πζηεκάησλ: Βαζηθέο
έλλνηεο θαη ζθνπφο. Γνκέο θαη ζπκπεξηθνξά Γπλακηθψλ πζηεκάησλ (αλνηθηά - θιεηζηά
ζπζηήκαηα, ζεηηθή - αξλεηηθή αλάδξαζε θιπ.). Γηαγξάκκαηα επηξξνήο. Δμηζψζεηο θαηαζηαηηθέο θαη
ξνψλ. Καζπζηεξήζεηο. Λνγηζκηθφ (software) θαη γιψζζεο Γπλακηθήο πζηεκάησλ.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 3 ψξεο
αζθήζεηο) θαη 3-4 κηθξέο θαη’νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε:
60% ε γξαπηή ηειηθή εμέηαζε θαη 40% νη θαη’νίθνλ εξγαζίεο.
370 Μεραηξνληθή

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
9
4
3.5

Σν κάζεκα δελ παξέρεηαη ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο
Γηδάζθσλ:
Πξναπ/λα: πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ, Ζιεθηξνηερλία.
θνπόο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ζεσξίαο ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ δει.
ζπζηεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ κεραλνινγηθά, ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά εμαξηήκαηα. Ο
ζρεδηαζκφο ηέηνησλ ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ απαηηεί γλψζεηο απφ φια ηα παξαπάλσ επηζηεκνληθά
πεδία, απαηηεί δει. κηα εηδίθεπζε ζηελ Μεραηξνληθή.
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηα χλζεηα πζηήκαηα. Μεραλνινγηθή Καηαζθεπή, Αηζζεηήξεο θαη
Δλεξγνπνηεηέο, Παξαθνινχζεζε-Απεηθφληζε κε Τπνινγηζηή θαη Έιεγρνο. Μνληεινπνίεζε
Αηζζεηήξσλ θαη Μεηαηξνπέσλ. Μνληεινπνίεζε Δλεξγνπνηεηψλ. Γηαζχλδεζε (Σειεζηηθνί
Δληζρπηέο, Α/Φ θαη Φ/Α Μεηαηξνπείο, Ρχζκηζε ήκαηνο). Μνληεινπνίεζε χλζεησλ πζηεκάησλ
θαη Πξνζνκνίσζε. Δπνπηηθφο Έιεγρνο θαη πιινγή Γεδνκέλσλ (SCADA). Δχξσζηνο θαη Φεθηαθφο
Έιεγρνο. Μηθξνειεγθηέο.
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Γηδαζθαιία:
Αμηνιόγεζε:

Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
80% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε,20% εμέηαζε πξνφδνπ.

371 Μέζνδνη ρεδηαζκνύ Ορεκάηωλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
10
4
3.5

Γηδάζθσλ: Γ. Κσλζηαληάο
Πξναπ/λα:
θνπόο: Ο ζρεδηαζκφο ησλ νρεκάησλ είλαη κηα δηαδηθαζία ζχλζεζεο γλψζεσλ απφ έλα επξχηαην
επηζηεκνληθφ θάζκα. ηφρνο ηνπ παξφληνο καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο
βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ηνπ ζχγρξνλνπ απηνθηλήηνπ θαη ε
εκπέδσζε ησλ ππνινγηζκψλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ην
απηνθίλεην ζα εμεηαζηεί σο κηα ζχλζεζε ησλ παξαθάησ ζπζηεκάησλ: ακάμσκα, αλαξηήζεηο,
θηλεηήξαο, ζχζηεκα πέδεζεο, ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο. Σειηθφο ζηφρνο κεηά ην πέξαο ηνπ
καζήκαηνο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ βεκάησλ θαη ησλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ ησλ ζχγρξνλσλ
νρεκάησλ.
Πεξηερόκελν:1. Δηζαγσγή, Σαμηλφκεζε νρεκάησλ, Βαζηθή ζεψξεζε νρήκαηνο, Βαζηθά κεγέζε,
Βαζηθνί ππνινγηζκνί, 2. Σξνρφο θαη ειαζηηθφ, Γπλάκεηο ζε ηξνρφ, Καηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε
ηξνρνχ, Αθηίλεο ηξνρνχ, Δπζχγξακκε θίλεζε ηξνρνχ θαη αθηηληθή (θάζεηε) ζηαζεξά ειαζηηθνχ,
Πιάγηα θίλεζε (πιαγηνπνξεία) ηξνρνχ θαη πιάγηα ζηαζεξά ειαζηηθνχ, πλδηαζκφο επζχγξακκεο
θαη πιάγηαο θίλεζεο, 3. Αληηζηάζεηο θηλήζεσο, Αληίζηαζε ηξνρνχ, Αεξνδπλακηθή αληίζηαζε,
Αληίζηαζε θιίζεσο νδνζηξψκαηνο, χλνιν αληηζηάζεσλ ζε θίλεζε κε ζηαζεξή ηαρχηεηα,
Αληίζηαζε επηηαρχλζεσο 4. Κχθινη νδεγήζεσο, Κχθινο Καιηθφξληαο, Δπξσπατθφο θχθινο,
Οκνζπνλδηαθφο θχθινο CVS-FTP 72 & FTP 75, Κχθινο απηνθηλεηνδξφκνπ (Highway), Ηαπσληθφο
θχθινο, Μεηξήζεηο ζε πξνδηαγεγξακκέλν θχθιν 5. Δλεξγεηαθή αλάιπζε Απαηηνχκελε ηζρχο,
Δπαλαθηψκελε ελέξγεηα, Τπνινγηζκνί γηα ηπραίν θχθιν νδήγεζεο 6. χζηεκα θηλήζεσο, Κηλεηήξεο,
Κηβψηηα ηαρπηήησλ, Αξζξσηφο άμνλαο (Kardan), Γσληαθή κεηάδνζε, Γηαθνξηθφ, Κίλεζε εκηαμνλίνπ
– ηξνρνχ, Μεηάδνζε θηλήζεσο ζε ηξηαμνληθά νρήκαηα 7. Δπηδφζεηο νρήκαηνο, Διθηηθέο δπλάκεηο,
Γπλαηφηεηα επηηαρχλζεσο (εμαξηψκελεο απφ ηελ ελέξγεηα), Γπλαηή θιίζε αλάβαζεο (εμαξηψκελε
απφ ηελ ελέξγεηα), Δπίδξαζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ ζηηο επηδφζεηο ηνπ νρήκαηνο 8. Καηαλάισζε
θαπζίκνπ, Τπνινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαλαιψζεσο, Πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο
θαηαλαιψζεσο, Σππνπνίεζε κεηξήζεσλ (DIN 70030-1), Πεξηνξηζκφο θαηαλαιψζεσο (ΖΠΑ),
Διάηησζε θαηαλαιψζεσο θαπζίκνπ 9. ξηα νδεγήζεσο, Πξφζθπζε θαη θφξηηζε αμφλσλ, Μέγηζηε
δπλαηή επηηάρπλζε, εμαξηψκελε απφ ηελ πξφζθπζε, Μέγηζηε δπλαηή θιίζε αλάβαζεο, εμαξηψκελε
απφ ηελ πξφζθπζε, Δπηδφζεηο νρήκαηνο 4x4, κε δηαθνξεηηθά φξηα πξφζθπζεο αμφλσλ, χζηεκα
κεηάδνζεο θίλεζεο θαη φξηα νδήγεζεο, εμαξηψκελα απφ ηελ πξφζθπζε, 10. Πέδεζε, Λεηηνπξγία,
ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζία πέδεζεο, Καλνληζκνί πέδεζεο, Βαζηθνί κεραληζκνί ζπζηήκαηνο
πέδεζεο, Μεραληζκνί πέδεζεο ηξνρνχ, Γηαηάμεηο ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο, Τδξαπιηθφ ζχζηεκα
ελεξγνπνίεζεο, Πλεπκαηηθφ ζχζηεκα ελεξγνπνηήζεο, πζηήκαηα κφληκεο πέδεζεο, 10.9 Καηαλνκή
δχλακεο πέδεζεο, πζηήκαηα αληηεκπινθήο ηξνρνχ (ABS) θαη ξπζκίζεσο νιίζζεζεο ηξνρψλ
(ASR) 11. Αλάξηεζε - χζηεκα Γηεχζπλζεο, Λεηηνπξγία, ζπζηήκαηα, Βαζηθνί κεραληζκνί
αλαξηήζεσλ, Απφζβεζε, Κηλεκαηηθή - Γπλακηθή
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 3 θαη’νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε:
3 θαη’ νίθνλ εξγαζίεο (75% ζχλνιν) θαη πξνθνξηθή εμέηαζε (25%).
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372 Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη ρεδηαζκνύ Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
8
5
5

Γηδάζθσλ: Γ. Γηαγθφπνπινο
Πξναπ/λα: Σαιαληψζεηο θαη Γπλακηθή Μεραλψλ, Αληνρή Τιηθψλ, ηαηηθή
θνπόο: Σν κάζεκα απηφ ζηνρεχεη ζην λα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηε ρξήζε πεπεξαζκέλσλ
ζηνηρείσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κεραληθήο ησλ θαηαζθεπψλ αιιά θαη κεραληθήο ησλ
ζηεξεψλ κε έκθαζε ζηελ ελεξγεηαθή κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηελ νιηθή δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ
ζψκαηνο. Ο ζρεδηαζκφο κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ κε αξηζκεηηθέο κεζφδνπο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο ζε πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθψλ εθαξκνγψλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο
ησλ ππνινγηζκψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκβαηηθέο καζεκαηηθέο κέζνδνη. Ζ ηερληθή ησλ
πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (Π..) εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξνχληαη άιπηεο ή
δπζεπίιπηεο κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο. Ζ επίιπζε κίαο θαηαζθεπήο (κεηαηνπίζεηο, ηάζεηο ζηα κέιε,
αληηδξάζεηο ζηήξημεο, θιπ) κε Π.. ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιπζε θαη θαηαζθεπή, ζε κηθξά ζρήκαηα,
[π.ρ ξάβδνη, ηξίγσλα ή ηεηξάπιεπξα (ηα νπνία νλνκάδνληαη πεπεξαζκέλα ζηνηρεία)], θαη ελ
ζπλέρεηα ιχζε ησλ εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο ηεο θαηαζθεπήο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
πιηθνχ θαη ηα θνξηία (κεραληθά ή/θαη ζεξκηθά) πνπ θαηαπνλνχλ ηελ θαηαζθεπή. Ζ ιχζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο σο πξνο ηηο άγλσζηεο θνκβηθέο κεηαηνπίζεηο ησλ
πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο ρξεζηκεχεη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηάζεσλ,
παξακνξθψζεσλ, ησλ αληηδξάζεσλ ζηήξημήο ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξε δπλακηθή αλάιπζε ηεο.
Σν κάζεκα, πέξαλ απφ ηελ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο ελεξγεηαθήο κεζφδνπ, εηζάγεη ηνλ θνηηεηή θαη
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε βάζε πξφγξακκαηα εθαξκνγήο ζε πεξηβάιινλ MATLAB, θαζψο θαη
εκπνξηθψλ ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κνληεινπνίεζεο θαη επίιπζεο πεπεξαζκέλσλ
ζηνηρείσλ.
Πεξηερόκελν:
1. Γεληθά πεξί Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ. Ζ Οιηθή Γπλακηθή Δλέξγεηα πζηήκαηνο, γηα
Διαηήξηα θαη Ράβδνπο. Ζ Δλεξγεηαθή Μέζνδνο θαη νη Δμηζψζεηο Ηζνξξνπίαο ηεο Καηαζθεπήο.
2. Ζ Άιγεβξα ησλ Μεηξψσλ θαη νη Βαζηθέο Αξρέο ηεο Θεσξίαο ηεο Διαζηηθφηεηαο. ρέζε
Παξακφξθσζεο –Μεηαηφπηζεο θαη Σάζεο- παξακφξθσζεο ζην Δπίπεδν. Αξρηθέο Σάζεηο θαη
Παξακνξθψζεηο, Δπηξξνή ηεο Θεξκνθξαζίαο.
3. Πεπεξαζκέλν ηνηρείν Γηθηπψκαηνο. Διαζηηθή Παξακφξθσζε, ηα Μεηξψα Αθακςίαο θαη
Μάδαο ηεο ξάβδνπ δηθηπψκαηνο θαη ηεο θαηαζθεπήο ζε Σνπηθφ θαη Γεληθφ χζηεκα
πληεηαγκέλσλ. Δμηζψζεηο Ηζνξξνπίαο, Τπνινγηζκφο Μεηαηνπίζεσλ, Σάζεσλ, Αληηδξάζεσλ
ηήξημεο, Δπηηαρχλζεσλ κε Μεραληθά θαη Θεξκηθά Φνξηία είηε ηαηηθήο θφξηηζεο είηε
Γπλακηθήο θφξηηζεο . Σν πξφγξακκα πεπεξαζκέλνπ ζηνηρείνπ ηεο ξάβδνπ δηθηπψκαηνο.
Δπίιπζε Καηαζθεπαζηηθψλ Πξνβιεκάησλ (δηθηπψκαηα)
4. Σν Πεπεξαζκέλν ηνηρείν ηεο Γνθνχ. Διαζηηθέο Παξακνξθψζεηο, ε Γπλακηθή Δλέξγεηα ηεο
Γνθνχ θαη ην Μεηξψν Αθακςίαο ηνπ ηνηρείνπ θαη ηεο Γνθνχ, Τπνινγηζκφο Γπλάκεσλ Ρνπψλ
θαη Αληηδξάζεσλ ηήξημεο ζε Ακθίπαθηεο, Ακθηέξεηζηεο θαη Παθησκέλεο Γνθνχο. Σν
πξφγξακκα ηνπ πεπεξαζκέλνπ ζηνηρείν ηεο Γνθνχ. Δηζαγσγή ζηα Δπίπεδα Πιαίζηα
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θαη’ νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε:
Καη’ νίθνλ εξγαζίεο (75% ζχλνιν) θαη Γξαπηή Δμέηαζε (25%).
376 Σερληθή θαη Δλεξγεηαθή Ννκνζεζία

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
9
5
4.5

Γηδάζθσλ: Γ. θφδξαο
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Πξναπ/λα:
θνπόο:
Πεξηερόκελν:
Γηδαζθαιία:
Αμηνιόγεζε:
377 Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
9
5
4.5

Γηδάζθσλ: Μ. Γεσξγηάδεο
Πξναπ/λα: Επιτειρηζιακή Έρεσνα Ι
θνπόο: Ζ εμνηθείσζε κ πξνεγκέλα ζέκαηα θαη ηερληθέο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζε ζέκαηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ παξαγσγήο,
ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο
εθνδηαζηηθώλ αιπζίδσλ θαη Logistics. Κύξηνο ζηόρνο είλαη κεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο
λα εμνηθεησζεί κε ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο, κνληεινπνίεζεο θαη πξνζνκνίσζεο πξνβιεκάησλ
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ παξαγσγήο επέιηθησλ δηεξγαζηώλ δηαιείπνπζαο θαη ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο
θαη αιπζίδσλ εθνδηαζκνύ θαη δηαλνκήο πξντόλησλ θαη λα κπνξεί λα ηηο εθαξκόδεη ζε γεληθά
πξόβιεκα πξαγκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο .
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηελ Βειηηζηνπνίεζε παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ. Αλάπηπμε αληηθεηκεληθήο
ζπλάξηεζεο θαη πεξηνξηζκψλ. Σερληθέο κνληεινπνίεζεο κε δπαδηθέο κεηαβιεηέο θαη αλάπηπμε
κνληέισλ κεηθηνχ-αθέξαηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ο αιγφξηζκνο θξαγκνχ – νξίνπ γηα ηελ
επίιπζεο πξνβιεκάησλ -αθέξαηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.
Βέιηηζηνο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο επέιηθησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνιιαπιψλ
πξντφλησλ. Ζ απεηθφληζε State-Task Network (STN) γηα ηελ κνληεινπνίεζε πξνβιεκάησλ
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο πνιιαπιψλ ζηαδίσλ θαη πνιιψλ πξντφλησλ. Αλάπηπμε
πεξηνξηζκψλ ιεηηνπξγίαο κεραλψλ, ηζνδπγίσλ πιηθψλ, δπλακηθφηεηαο κεραλψλ, απνζήθεπζεο,
βνεζεηηθψλ παξνρψλ. Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ζηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ
παξαγσγήο κνλάδαο παξαγσγήο ιηπαληηθψλ.
Πεξηγξαθή δηθηχσλ παξαγσγήο – δηαθίλεζεο πξντφλησλ ζε αιπζίδεο εθνδηαζκνχ πνιιψλ θφκβσλ.
Βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο αιπζίδσλ πξνκεζεηψλ πνιιψλ πξντφλησλ ζε κφληκε θαηάζηαζε:
Πξνθιήζεηο θαη ζέκαηα πξνο βειηηζηνπνίεζε. Δηζαγσγή ζπλερψλ θαη δπαδηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ
πξνβιήκαηνο. Λνγηθνί πεξηνξηζκνί δνκήο δηθηχνπ, πεξηνξηζκνί ξνψλ κεηαθεξφκελσλ πξντφλησλ,
πεξηνξηζκνί δπλακηθφηεηαο απνζεθψλ θαη θέληξσλ δηαλνκήο, πεξηνξηζκνί παξαγσγήο θαη ρξήζεο
θνηλψλ πφξσλ, ηζνδχγηα δηαηήξεζεο πιηθψλ, πεξηνξηζκνί δήηεζεο πξντφλησλ. Αλάπηπμε
αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζεο: Κφζηνο ππνδνκψλ αιπζίδαο, θφζηνο παξαγσγήο, θφζηνο δηαρείξηζεο
απνζεκάησλ θαη θφζηνο κεηαθνξάο κε ρξήζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Δπέθηαζε ηνπ καζεκαηηθνχ
κνληέινπ ζηελ πεξίπησζε πνιιψλ ζελαξίσλ δήηεζεο ησλ πξντφλησλ. Σν εξγαιείν GAMS γηα ηελ
κνληεινπνίεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ κεηθηνχ-αθέξαηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.
Μνληεινπνίεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ελφο πξαγκαηηθνχ δηθηχνπ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο
πξντφλησλ.
Γηδαζθαιία:
Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 4 ψξεο Θεσξία) θαη κία εξγαζία
Αμηνιόγεζε: 75% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε + 25% βαζκφο εξγαζίαο

75

378 Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο κε Η/Τ γηα βηνκεραληθή Παξαγωγή

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
9
4
4.5

Γηδάζθσλ: Μ. Παππάο
Πξναπ/λα: Βαζηθέο Αξρέο Μεραλνπξγηθψλ Καηεξγαζηψλ
θνπόο: Καηαλφεζε ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ςεθηαθά
θαζνδεγνχκελσλ εξγαιεηνκεραλψλ. Έιεγρνο νξζφηεηαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κέζσ
πξνζνκνίσζεο ηεο παξαγσγήο κεραλνπξγηθψλ πξντφλησλ.
Πεξηερόκελν:
Δηζαγσγή ζηηο Μεραλνπξγηθέο Καηεξγαζίεο θαη ηνπο Απηνκαηηζκνχο γηα
Βηνκεραληθή Παξαγσγή, Αξηζκεηηθφο Έιεγρνο θαη Φεθηαθή Καζνδήγεζε, Δξγαιεηνκεραλέο
Φεθηαθήο Καζνδήγεζεο (CNC) θαη Μεζνδνινγίεο Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο, Σφξλνο Φεθηαθήο
Καζνδήγεζεο, Φξέδα Φεθηαθήο Καζνδήγεζεο, Πξνγξακκαηηζκφο θαη Πξνζνκνίσζε Καηεξγαζηψλ
κε πζηήκαηα CAM.
Γηδαζθαιία:
Σν κάζεκα δηεμάγεηαη κε κνξθή δηάιεμεο θαη αζθήζεσλ πξάμεο.
Αμηνιόγεζε:
30% γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ ή βαζκφο εξγαζηψλ, 70% γξαπηή ηειηθή
εμέηαζε.

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
9-10 30

θνπόο: H δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη κία εθηεηακέλε κειέηε, εληαγκέλε ζε κηα απφ ηηο
επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ην Σκήκα. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο είλαη λα
βνεζήζεη ην θνηηεηή λα εκβαζχλεη ζε θάπνηα εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ κεραληθνχ
θαη λα παξνπζηάζεη κηα απηνηειή επηζηεκνληθή εξγαζία.
Πεξηερόκελν:
Κάζε θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ πεξηνρή, ζηελ νπνία ζέιεη λα εθπνλήζεη
ηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία. O κφλνο πεξηνξηζκφο ζ’ απηή ηελ επηινγή είλαη, φηη ε δηπισκαηηθή
εξγαζία πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ελφο (ηνπιάρηζηνλ) απφ ηα καζήκαηα ηεο
Καηεχζπλζεο πνπδψλ ηνπ, ην νπνίν έρεη ν ίδηνο παξαθνινπζήζεη.
Ζ αλάιεςε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ 9νπ εμακήλνπ θαη ε εθπόλεζή ηεο
γίλεηαη ζε όιν ην δηάζηεκα ηνπ 5νπ έηνπο ζπνπδώλ.

10. ΑΛΛΔ ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

10.1 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Γξαθεία Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο
Πάξθν Αγ. Γεκεηξίνπ 50100, Κνδάλε
Σει. 24610 56200. FAX 24610 56201.
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Δλαιιαθηηθά, ε παξερφκελε πιεξνθνξία πξνζθέξεηαη ζην θνηλφ κέζα απφ
ηελ ηζηνζειίδα ζην Γηαδίθηπν (Internet) ζηε δηεχζπλζε www.uowm.gr.

10.2 ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ
Ξεθηλάεη θαη πάιη ηε θεηηλή αθαδεκατθή ρξνληά γηα ην Σκήκα, ε πξαθηηθή
άζθεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ ην επηζπκνχλ, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΓΒΜ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη ηε ζπλεξγαζία δηάθνξσλ εηαηξεηψλ.
Μεηά απφ πξνεγνχκελε ζπκθσλία ηνπ Σκήκαηνο κε ηηο εηαηξείεο, φπνπ
θαζνξίδνληαη ζαθψο νη φξνη ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο, θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο λα ππνβάινπλ αίηεζε
ζηε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο. Μεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, απφ ηνλ
ππεχζπλν πξαθηηθήο άζθεζεο θ. Γ. Μαξλέιιν θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ
ΓΔΠ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ θάζε κία
εηαηξεία, επηιέγνληαη νη θνηηεηέο πνπ ζα αζθεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο καδί κε
ηνλ ππεχζπλν απφ πιεπξάο εηαηξείαο, παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ηνπ θνηηεηή
θαη αμηνινγνχλ ηηο επηδφζεηο ηνπ.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ππνβάιιεη έθζεζε αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε πνπ έθαλε θαη κε βάζε ηνπο
θαλφλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαλνληζκφ πξαθηηθήο άζθεζεο.

10.3 ΗΣΗΖ ΚΑΗ ΣΔΓΑΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
ηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο
λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη κε βάζε ηφζν ππνπξγηθέο απνθάζεηο
φζν θαη απνθάζεηο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Γ.Μ παξέρνληαη :
α.
Γσξεάλ ζίηηζε ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο/ηξηεο, ζην θνηηεηηθφ
εζηηαηφξην ηνπ Π.Γ.Μ. ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο (Γηεχζπλζε:
Φηιίππνπ Β’ 7 - Κνδάλε, ηει. 24610 32712)
β. Δλίζρπζε ελνηθίνπ ζε πεξίπησζε πνπ δεν παξέρεηαη απφ ην θξάηνο.
Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δσξεάλ ζίηηζε θαη ηε ρνξήγεζε ηνπ αλσηέξσ
επηδφκαηνο (εάλ παξέρεηαη) θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ,
αλαθνηλψλνληαη έγθαηξα απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο.
10.4 Ηαηποθαπμακεςηική πεπίθαλτη
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Τγεηνλνκηθή, ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζειεπηηθή πεξίζαιςε δηθαηνχληαη
φινη νη θνηηεηέο (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, νκνγελείο θαη αιινδαπνί) γηα
δηάζηεκα ίζν πξνο ηα έηε θνίηεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζαλ ειάρηζηε δηάξθεηα
ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πξνζαπμεκέλα θαηά δχν ρξφληα.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ρνξεγεί ην Παλεπηζηήκην εηδηθφ βηβιηάξην πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ν θνηηεηήο ζηελ έδξα ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Η.
θαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο εθηφο απηήο.
ε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δηθαηνχηαη άκεζα ή έκκεζα πεξίζαιςε απφ
άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα, θαη ζέιεη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θνηηεηή, ζα
πξέπεη πξψηα λα παξαηηεζεί ηεο αζθάιηζεο απφ ηνλ άιιν θνξέα θαη λα επηιέμεη
απηήλ ηνπ θνηηεηή κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, δειψλνληαο φηη "δελ
είλαη αζθαιηζκέλνο ζε θαλέλαλ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα".
Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε παξέρνληαη
ζην βηβιηάξην Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Γηα ηελ παξνρή βηβιηαξίνπ Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη
λα απεπζχλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηφο ηνπο.
10.5 Φοιηηηικό ειζιηήπιο
ε θάζε θνηηεηή δίλεηαη ην εηδηθφ Γειηίν Φνηηεηηθνχ Δηζηηεξίνπ (Γ.Φ.Δ.) θαη γηα
εθηά (7) ρξφληα. Σν Γ.Φ.Δ. ηζρχεη γηα φιν ην ρξφλν (1 επηεκβξίνπ - 31
Απγνχζηνπ).ηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ρνξεγνχληαη ζηνπο θνηηεηέο
θαηλνχξηα Γ.Φ.Δ. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ Γ.Φ.Δ. ρνξεγείηαη λέν γηα δχν (2)
κήλεο κεηά ηε δήισζε ηεο απψιεηαο, πνπ πξέπεη λα γίλεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο.
Ζ έθπησζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο είλαη (Τπ. Πξάμε 99/22-08-90):
 ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο πφιεο φπνπ εδξεχεη ην Σκήκα, θαζψο θαη ζηηο
αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο ππφινηπεο ρψξαο 25%.
 ζηηο νδηθέο ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο πνπ ζπλδένπλ ηελ έδξα ηνπ Σκήκαηνο
κε ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο, θαζψο θαη ζηηο ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο
ρψξαο 25%.
 ζηηο νκαδηθέο (ηνπιάρηζηνλ 15 άηνκα) κεηαθηλήζεηο κε ηελ Οιπκπηαθή
Αεξνπνξία ζην εζσηεξηθφ 25% επί ηνπ εθδξνκηθνχ λαχινπ.
 ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο ππεξεζίεο φιεο ηεο ρψξαο 50%.
Σν Γ.Φ.Δ. θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ νξθσκνζία ηνπ
θνηηεηή. Γελ δηθαηνχληαη Γειηίν Φνηηεηηθνχ Δηζηηεξίνπ φζνη γξάθηεθαλ ζην
Σκήκα κε θαηάηαμε σο πηπρηνχρνη άιισλ A.E.I.
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