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ΠΡΟΛΟΓΟ - ΚΑΛΩΟΡΙΜΑ
Ο παξψλ Οδεγφο πνπδψλ ζπλνςίδεη ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015.
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 καο κέζα απφ ζπλερείο πξνζπάζεηεο έρεη θαηνξζψζεη ζήκεξα λα
δηεθδηθεί ηζνδχλακα κηα ζέζε αλάκεζα ζηα Σκήκαηα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
ηεο ρψξαο. Πνιιά κέιε Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο
ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο επηηπρίεο, νδεγψληαο ην Σκήκα ζηε δηεζλή
αλαγλψξηζε θαη θαηαμίσζε. Με ηελ εηζαγσγή ζαο ζην Σκήκα, ζαο πξνζθέξεηαη
κία κνλαδηθή επθαηξία λα απνθηήζεηε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε πνπ νδεγεί ζην
Γίπισκα ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ. Η Μεραλνινγία απνηειεί κία απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο θαη ξαγδαία εμειηζζφκελεο επηζηήκεο πνπ δηαρξνληθά έρεη
δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο. Σν Γίπισκα ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ζαο πξνζθέξεη ην
εηζηηήξην γηα έλα ζπλαξπαζηηθφ ηαμίδη ζηαδηνδξνκίαο θαη είλαη ζην ρέξη ζαο λα ην
αμηνπνηήζεηε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.
Ο Οδεγφο πνπδψλ έρεη δνκεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ζε αληίζηνηρα ηκήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δε δηαθέξεη
ζηε θηινζνθία, ζηα καζήκαηα θαη ζηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
αλάπηπμε ελφο βαζηθνχ ππνβάζξνπ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη θπξίσο θξηηηθήο
ζθέςεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ ζρεδηαζηηθψλ, αλαιπηηθψλ θαη
θαηαζθεπαζηηθψλ πξνθιήζεσλ. Η εκπεηξία πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν είλαη
πνιχ αηζηφδνμε θαη επηβεβαηψλεη ηηο επηινγέο καο ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Μία ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε εμεηδίθεπζε
ζε ζέκαηα Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο πνπ δηεζλψο νξηνζεηνχλ κία θπξίαξρε
εξεπλεηηθή ηάζε θαη αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε κε ζπλερψο απμαλφκελεο επθαηξίεο
απαζρφιεζεο. Πέξα απφ ηελ θιαζζηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ην Σκήκα
πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, δηαζχλδεζεο κε ηελ ηνπηθή
βηνκεραλία, δηεζλψλ αληαιιαγψλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ IAESTE θαη
ERASMUS θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηήκηα. Σε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πξαγκαηνπνηείηαη κία ζεκαληηθή επέλδπζε ζηελ
αλάπηπμε εξγαζηεξηαθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Σκήκαηνο κέζσ ηνπ ΔΠΑ θαη θαηαβάιιεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ησλ ζπνπδψλ ζαο.
Η ηαρχηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ απαηηεί
κία πην αληαγσληζηηθή θαη δεκηνπξγηθή παξνπζία ζαο ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη
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επαγγεικαηηθφ ρψξν πνπ είλαη απνηέιεζκα κίαο εκπεξηζηαησκέλεο θαη ζνβαξήο
εθπαίδεπζεο θαη κίαο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.
Παξά ηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε παξνπζία ζαο ζην Σκήκα, ε παξαθνινχζεζε ησλ
καζεκάησλ θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο Καζεγεηέο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο ζαο
απνηειεί κία αλαληηθαηάζηαηε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηζηεκνληθή ζαο
θαηάξηηζε πνπ δελ είλαη απιά κία δηαδηθαζία απφθηεζεο γλψζεσλ, αιιά απαηηεί
θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε πνπ θαηαθηάηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ
θαη φρη δηαβάδνληαο κφλν γηα ηηο εμεηάζεηο. Η έγθαηξε θαη ππεχζπλε πξνζαξκνγή
ζαο ζηελ αθαδεκατθή λννηξνπία, ε ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο
ειεπζεξίαο πνπ ζαο παξέρεηαη θαη ε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηα καζήκαηα
απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ζηηο ζπνπδέο ζαο.
Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε πνπ βηψλνπκε είλαη θαηά βάζε κία θξίζε
αμηψλ θαη ην βάξνο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο παηξίδαο καο πέθηεη ζηε δηθή ζαο
γεληά δπζαλάινγα κε ηηο επζχλεο ζαο. ηελ απνζηνιή απηή, ε θαηάξηηζή ζαο σο
Μεραληθνί είλαη ηδηαίηεξα βαξχλνπζα αιιά αθφκε πην θαζνξηζηηθή είλαη ε
γεληθφηεξε παηδεία θαη ε πξνζήισζή ζαο ζε έλα ζχλνιν παλαλζξψπηλσλ
νηθνπκεληθψλ θαη δηαρξνληθψλ αμηψλ φπσο είλαη ν ζεβαζκφο ζηνλ άλζξσπν θαη
ζην πεξηβάιινλ, ε θνηλσληθή επζχλε θαη αιιειεγγχε, ε δηθαηνζχλε, ε αμηνθξαηία,
ε ελίζρπζε θαη ζσξάθηζε ησλ ζεζκψλ θιπ. Η παξνπζία ζαο ζην Παλεπηζηήκην
απνηειεί κία πνιχ θαιή επθαηξία, παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ζαο, λα
θαιιηεξγήζεηε δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο πνπ ζα ηνλψζνπλ
ηελ παξνπζία ζαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Ο απξηαλφο ρψξνο δσήο θαη δξαζηεξηνπνίεζήο ζαο επεθηείλεηαη πέξα απφ ηα
ειιεληθά ζχλνξα, νη επθαηξίεο είλαη απεξηφξηζηεο αιιά θαη ηδηαίηεξα ζθιεξφο ν
αληαγσληζκφο πνπ νθείιεηε λα αληηκεησπίζεηε. Οη Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο
είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο θαη θάλνπκε φ,ηη είλαη εθηθηφ γηα λα θαιχςνπκε ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα ζηαζνχκε αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηά ζαο. Παξά ηηο
αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πξνζπαζνχκε λα αμηνπνηήζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ππνδνκέο γηα λα εληζρχζνπκε ηελ
πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο.
Δθ κέξνπο ησλ Καζεγεηψλ θαη ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, εχρνκαη ζε
φινπο θαη ζε φιεο θαιή δνπιεηά, θαιή δχλακε θαη θαιή επηηπρία ζηηο ζπνπδέο ζαο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο

Αληψληνο Σνπξιηδάθεο
Καζεγεηήο

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, ζηo πιαίζην ηεο δηεχξπλζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Ωο έδξα ηνπ Tκήκαηνο, νξίζζεθε ε πφιε ηεο Κνδάλεο πνπ είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην αληηθείκελν ηεο ελέξγεηαο αθνχ ζηελ πεξηνρή
παξάγεηαη ην 70% πεξίπνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο καο.
Η 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 ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ζε ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ην
2009, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 47 (ΦΔΚ 61/27-04-2009, η. Α).

5

2. ΓΗΟΗΚΖΖ Π.Γ.Μ.
2.1.
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ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Πξόεδξνο

Υαηδεπαληειήο Θεόδσξνο, Καζεγεηήο ΑΠΘ

Αληηπξόεδξνο

Παηηάο Πέηξνο, Καζεγεηήο ΑΠΘ

Μέινο

Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο Καζεγεηήο ΠΑ.ΜΑΚ

Μέινο

Βιαρόπνπινο Ζιίαο Φπζηθφο

Μέινο

Σξέζζνπ-Φαηνύξνπ Δπαγγειία Καζεγήηξηα ΑΠΘ

Μέινο

Αλδξένπ Αλδξέαο Καζεγεηήο ΠΓΜ

Μέινο

Κηθθηλίδεο Δπζηάζηνο Καζεγεηήο ΠΓΜ

Μέινο

Κνκλελόο Νηθόιανο Καζεγεηήο ΑΠΘ

Μέινο

Εεξβόο Αξζνύξνο Πξφεδξνο ΓΔΗ, Καζεγεηήο ΔΜΠ

3. ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
3.1.

Πξόεδξνο

Καζεγεηήο Σνπξιηδάθεο Αληψληνο
7
3.2.

Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο

Καζεγεηήο Μπαθνχξνο Ισάλλεο
3.3.

Γεληθή πλέιεπζε Σκήκαηνο

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

Α. Σνπξιηδάθεο
Ι. Μπαθνχξνο
Θ. Θενδνπιίδεο
Ν. απίδεο
Α. Σνκπνπιίδεο
Δ. Κηθθηλίδεο
Α. Κνληνγηάλλε
Γ. Μαξλέιινο
Δ. Κσλζηαληηλίδεο
Γ. θφδξαο

Καζεγεηήο
Καζεγεηήο
Καζεγεηήο
Καζεγεηήο
Kαζεγεηήο
Kαζεγεηήο
Αλαπι. Καζεγήηξηα
Αλαπι. Καζεγεηήο
Αλαπι. Καζεγεηήο
Αλαπι. Καζεγεηήο

Πξφεδξνο (απφ 1/1/2013)
Μέινο
Μέινο
Μέινο (άδεηα)
Μέινο
Μέινο
Μέινο (άδεηα)
Μέινο
Μέινο
Μέινο

11.

Γ. Νελέο

Επίθ. Καζεγεηήο

Μέινο

12.

. Μαθξίδεο

Επίθ. Καζεγεηήο

13.

Γ. Γηαγθφπνπινο

Λέθηνξαο

Μέινο (άδεηα απφ 28.4.2014
έσο 16.1.2015)
Μέινο

14.

. Παλαγησηίδνπ

Λέθηνξαο

Μέινο

15.

Ρ.Δ. σηεξνπνχινπ Λέθηνξαο

Μέινο

16.

Γ. Παλάξαο

Μέινο

1.
2.

Λέθηνξαο

Δπώλπκεο Έδξεο Γ.Δ.Ζ.
νπιηψηεο Δκκαλνπήι
Μπξηζίδεο Ισάλλεο

Αλαπι. Καζεγεηήο
Δπίθ. Καζεγεηήο

Οκόηηκνη Καζεγεηέο
1.
Μπάξηδεο Ισάλλεο
2.
Πειαβάθεο Πέηξνο
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Σε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζπκπιεξψλνπλ 1 εθπξφζσπνο ησλ
θνηηεηψλ, 1 κέινο Δ.Δ.ΓΙ.Π, θαη 2 εθπξφζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
(15% ηνπ αξηζκνχ κειψλ ηνπ Μφληκνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ είλαη κέιε
ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο). Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο
απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ Μφληκνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ
Σκήκαηνο θαη ηνπο δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
3.4.

Γξακκαηεία

Γραμματέας:

Άλλα Β. Σδήθα

Σηλέυωνα
Γραμματείας:

24610 56600, 24610 56604, 24610 56605

Γιεύθσνση:

Μπαθφια θαη ηαιβέξα, 50 100, Κνδάλε

3.5.

FAX: 2461 056601 ή 24610 56603.

Αθαδεκατθνί ύκβνπινη

Πξώηνο Κύθινο πνπδώλ
Τπεύζπλνη
Α. Σνκπνπιίδεο
Θ. Θενδνπιίδεο
. Κσλζηαληηλίδεο
Ι. Μπαθνχξνο
Α. Σνπξιηδάθεο
Γ. Μαξλέιινο
Γ. θφδξαο
Γεύηεξνο Κύθινο πνπδώλ
Δμάκελν
Καηεύζπλζε
Τπεύζπλνο
7ν, 8ν
Δλεξγεηαθή
Α. Σνκπνπιίδεο
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
Ι. Μπαθνχξνο
Καηαζθεπαζηηθή
Ν. απίδεο
Σξίηνο Κύθινο πνπδώλ
Δμάκελν
Καηεύζπλζε
Κύθινο Δμεηδίθεπζεο
Τπεύζπλνο
Παξαγσγή
θαη
κεηαθνξά
9ν, 10ν
Δλεξγεηαθή
Α. Σνκπνπιίδεο
ελέξγεηαο
Πεξηβάιινλ θαη ρξήζε
Δλεξγεηαθή
Δ. Κηθθηλίδεο
Δλέξγεηαο
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο Ι. Μπαθνχξνο
Καηαζθεπαζηηθή
Καηαζθεπέο θαη Τιηθά
Ν. απίδεο
Δμάκελν
1ν, 2ν
3ν, 4ν
5ν, 6ν

4. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ 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.
Η Μεραλνινγία 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 ζθνπνί 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 Μεραληθψλ, 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.

4.1.

ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΟΤΓΧΝ

Καηεπζύλζεηο πνπδώλ
1. Δλεξγεηαθή Καηεύζπλζε
1νο Κχθινο : Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά Δλέξγεηαο
2νο Κχθινο : Πεξηβάιινλ θαη Υξήζε Δλέξγεηαο
2. Καηεύζπλζε Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
1νο Κχθινο: Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
3. Καηαζθεπαζηηθή Καηεύζπλζε
1νο Κχθινο: Καηαζθεπέο θαη Τιηθά
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4.2.

ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑΣΟ

Σνκείο θαη Δξγαζηήξηα
12

1.

Σομέας Παραγωγής και Μεταυοράς Δνέργειας
Δηεπζπληήο: Καζ. Α. Σνκπνπιίδεο



Δξγαζηήξην Θεξκνδπλακηθήο θαη Θεξκηθψλ Μεραλψλ



Δξγαζηήξην Μεραληθήο Ρεπζηψλ θαη ηξνβηινκεραλψλ



Δξγαζηήξην Δλαιιαθηηθψλ Μνξθψλ Δλέξγεηαο

2.

Σομέας Περιβάλλοντος και Υρήσης Δνέργειας
Δηεπζπληήο: Καζ. Ε. Κηθθηλίδεο



Δξγαζηήξην Σερλνινγηψλ Υξήζεο Δλέξγεηαο



Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο

3.

Σομέας Βιομητανικής Γιοίκησης
Δηεπζπληήο: Καζ. Ιωάλλεο Μπαθνύξνο



Δξγαζηήξην Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ



Δξγαζηήξην Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ



Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Σερλνινγίαο



Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ θαη Δλεξγεηαθήο
Πνιηηηθήο

4.

Σομέας Κατασκεσών και Τλικών
Δηεπζπληήο: Καζ. Ν. απίδεο



Δξγαζηήξην Μεραλνινγηθψλ πζηεκάησλ



Δξγαζηήξην Τιηθψλ

5. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ, ΔΞΔΣΑΔΧΝ,
ΑΡΓΗΧΝ, ΦΟΗΣΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑΚΟΠΧΝ
5.1.

Mαζήκαηα θαη Δμεηάζεηο

Δγγξαθή πξσηνεηψλ ( Οη εκεξνκελίεο θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο)
Yπνβνιή δειψζεσλ καζεκάησλ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 29/09/2014 - 12/10/2014
Mαζήκαηα ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ
26/01/2015 - 20/02/2015
Δμεηάζεηο ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ
26/01/2015 - 20/02/2015
Yπνβνιή δειψζεσλ καζεκάησλ ζεξηλνχ εμακήλνπ
24/02/2015 - 10/03/2015
Mαζήκαηα ζεξηλνχ εμακήλνπ
24/02/2015 - 12/06/2015
Δμεηάζεηο ζεξηλνχ εμακήλνπ
14/06/2015 - 03/07/2015

5.2.

Aξγίεο θαη Φνηηεηηθέο Γηαθνπέο Xεηκεξηλνύ Eμακήλνπ

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.

Aξγίεο θαη Φνηηεηηθέο Γηαθνπέο Θεξηλνύ Eμακήλνπ

20 Φεβξνπαξίνπ – 23 Φεβξνπαξίνπ (Παξαζθεπή πξηλ ηε Μεγάιε Απνθξηά έωο θαη
ηελ επνκέλε ηεο Kαζαξήο Δεπηέξαο)
25 Mαξηίνπ
(Εζληθή ενξηή)
6 Απξηιίνπ – 19 Απξηιίνπ
(Δηαθνπέο Πάζρα)
1 Mαΐνπ
(Πξωηνκαγηά)
1 Ινπλίνπ
(Aγίνπ Πλεύκαηνο)
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6. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ
6.1.
14

Γηάξθεηα πνπδώλ

H ειάρηζηε δπλαηή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 10 εμάκελα.
Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 13 πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο.
6.2. Αλώηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο - Μεξηθή θνίηεζε-Γηαγξαθή θνηηεηώλ
- Γηαθνπή ζπνπδώλ (εθαξκνγή δηαηάμεσλ άξζξνπ 33, παξ. 2, 3,4, 11α
θαη 11β θαη ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 9α, 9β, 9γ Ν. 4009/2011)
λ = αξηζκόο θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο ζε εμάκελα (ζην Σκήκα καο
δέθα (10) εμάκελα).
α) Φνηηεηέο πνπ δελ εγγξαθνύλ (δελ θάλνπλ δήισζε καζεκάησλ) γηα δύν
ζπλερόκελα εμάκελα, δηαγξάθνληαη απηνδηθαίσο από ην Σκήκα, κε
δηαπηζησηηθή Πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο. (άξζξν 33, παξ. 2,
Ν.4009/2011.
β) Φνηηεηέο νη νπνίνη εηζήρζεζαλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 θαη κεηά,
ράλνπλ απηνδηθαίσο ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη δηαγξάθνληαη, κφιηο
ζπκπιεξψζνπλ δηάξθεηα θνίηεζεο ίζε κε λ + 4. (άξζξν 33, παξ. 11α, Ν. 4009/11).
γ) Όζνη θνηηεηέο κέρξη ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 (31-82012) ζπκπιήξσζαλ δηάξθεηα θνίηεζεο ίζε ή κεγαιύηεξε από 2λ+ 4, ζα πξέπεη
λα νινθιεξψζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 20132014 (31-8-2014) γηα λα κελ ράζνπλ απηνδηθαίσο ηε θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα
(άξζξν 80, παξ. 9α, Ν. 4009/11).
δ) Όζνη θνηηεηέο κέρξη ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 (31-82012) ζπκπιήξσζαλ δηάξθεηα θνίηεζεο ίζε ή κεγαιύηεξε από λ + 4, ζα πξέπεη
λα νινθιεξψζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 20142015 (31-8-2015) γηα λα κελ ράζνπλ απηνδηθαίσο ηε θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα
(άξζξν 80, παξ. 9β , Ν. 4009/11).

ε) Όζνη θνηηεηέο κέρξη ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 (31-82012) ζπκπιήξσζαλ δηάξθεηα θνίηεζεο κηθξόηεξε από λ+4, ράλνπλ απηνδηθαίσο
ηε θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα, κφιηο ζπκπιεξψζνπλ δηάξθεηα θνίηεζεο ίζε κε 2λ
(άξζξν 80, παξ. 9γ , Ν. 4009/11).
ζη) Γηα ηελ πεξίπησζε θνηηεηώλ κεξηθήο θνίηεζεο, ν αλψηαηνο ρξφλνο
ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε δηπιψκαηνο είλαη ίζνο κε 2λ
δ) Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 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
δηπιψκαηνο ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σα εμάκελα απηά
δελ ζα πξνζκεηξνύληαη ζηελ παξαπάλσ αλώηαηε 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 απηνδηθαίσο ζην
Σκήκα. Ζ αίηεζε γηα δηαθνπή ζπνπδώλ, γίλεηαη δύν θνξέο ην έηνο θαη
απνθιεηζηηθά, ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ δειώζεσλ καζεκάησλ. (ρεηκεξηλνύ
θαη εαξηλνύ εμακήλνπ)
6.3.
Κύθινη θαη Καηεπζύλζεηο πνπδώλ - Κύθινη Δμεηδίθεπζεο
Οη ζπνπδέο ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πεξηιακβάλνπλ ηξεηο Κχθινπο πνπδψλ.
 Ο Πξώηνο Κύθινο πνπδώλ δηαξθεί έμη εμάκελα (1° έσο 6°) θαη
πεξηιακβάλεη 35 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δξγαζίαο
Μεραλνινγηθνχ ρεδηαζκνχ), ηα νπνία είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο
ζπνπδψλ.
 Ο Γεύηεξνο Κύθινο πνπδώλ δηαξθεί δχν εμάκελα (7° θαη 8°).
Πεξηιακβάλεη δψδεθα (12) καζήκαηα, έμη (6) θνηλά Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο
(ΤΚ) καζήκαηα γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, δχν (2) Δπηινγήο Καηεχζπλζεο (ΔΚ)
καζήκαηα γηα θάζε θαηεχζπλζε θαη ηέζζεξα (4) Δπηινγήο (Δ) 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

15

Η θαηεχζπλζε ηελ νπνία ζέιεη λα αθνινπζήζεη θάζε θνηηεηήο θαζνξίδεηαη κε
αληίζηνηρε δήισζε γηα έληαμε ζε Καηεύζπλζε ζπνπδώλ, ηελ νπνία θαηαζέηεη ν
ίδηνο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αξρή ηνπ Γεύηεξνπ Κύθινπ πνπδώλ
(7° εμάκελν) .
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 Ο Σξίηνο Κύθινο πνπδώλ (9° θαη 10° εμάκελν) πεξηιακβάλεη ηξία (3)
καζήκαηα Τπνρξεσηηθά Κχθινπ θαη πέληε (5) καζήκαηα Δπηινγήο απφ απηά πνπ
δηαηίζεληαη.
Οη θχθινη εμεηδίθεπζεο αλά θαηεχζπλζε είλαη:
1. Δλεξγεηαθή Καηεύζπλζε
1νο Κχθινο : Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά Δλέξγεηαο
2νο Κχθινο : Πεξηβάιινλ θαη Υξήζε Δλέξγεηαο
2. Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
1νο Κχθινο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
3. Καηαζθεπαζηηθή Καηεύζπλζε
1νο Κχθινο Καηαζθεπέο θαη Τιηθά
Ο Κχθινο Δμεηδίθεπζεο ηνλ νπνίνλ ζέιεη λα αθνινπζήζεη θάζε θνηηεηήο
θαζνξίδεηαη κε αληίζηνηρε δήισζε γηα έληαμε ζε Κύθιν Δμεηδίθεπζεο (πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηε θαηεχζπλζε πνπ έρεη επηιέμεη ζηνλ δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ),
ηελ νπνία θαηαζέηεη ν ίδηνο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αξρή ηνπ Σξίηνπ
Κύθινπ πνπδώλ (9° εμάκελν).
Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ θνηηεηώλ, αθνινπζεί ζπλνπηηθόο πίλαθαο κε ηνλ
αξηζκό καζεκάησλ, πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ν θνηηεηήο γηα ηε ιήςε ηνπ
Γηπιώκαηνο

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΣΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ
ΠΡΟΟΥΗ: Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο λα θξνληίδεηε λα θαιχπηεηε ηνλ παξαθάησ
αξηζκφ καζεκάησλ αλά θαηεγνξία δει. (Τ), (ΤΚ), (ΔΚ), (Δ).
ΑΡΗΘΜΟ
ΑΡΗΘΜΟ
ΑΡΗΘΜΟ
ΤΝΟΛΟ
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 2νπ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
1νπ
ΔΣΟ
ΚΤΚΛΟΤ
3νπ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
ΚΤΚΛΟΤ
ΠΟΤΓΧΝ
ΔΗΑΓΧΓΖ
ΜΔ ΣΖ
ΠΟΤΓΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ
ΠΟΤΓΑΣΗΚΖ
(1ν-2ν-3ν ΔΣΟ)
(4ν ΔΣΟ)
(5ν ΔΣΟ)
6 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
(ΤΚ)

1999-2001

8
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
50 +
31 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ (Τ) 4 ΔΠΙΛΟΓΗ (Δ)
(ΤΚ)
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ
+ ΔΡΓΑΙΑ
+
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ

31 Τ, 14 ΤΚ
4Δ


8
6 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
51 +
(ΤΚ)
(ΤΚ)
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ
4 ΔΠΙΛΟΓΗ (Δ)
+
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

32 Τ, 14 ΤΚ
4Δ


32 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
(Τ)

2002-2004

2005-2009

+ ΔΡΓΑΙΑ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ

37 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ (Τ)

6 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
(ΤΚ)

+ ΔΡΓΑΙΑ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ

4 ΔΠΙΛΟΓΗ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
(ΔΚ)
2 ΔΠΙΛΟΓΗ (Δ)

2010-2012

2012-2013

8
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
58 +
(ΤΚ)
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ
+
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

37 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
(Τ)

3
6 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
(ΤΚ)
(ΤΚ)

+ ΔΡΓΑΙΑ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ

2 ΔΠΙΛΟΓΗ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
(ΔΚ)

58 +
5 ΔΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
(ΔΚ)

4 ΔΠΙΛΟΓΗ (Δ)

+
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

3
6 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
34 ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ (Τ)
(ΤΚ)
(ΤΚ)
55 +
+ ΔΡΓΑΙΑ
2 ΔΠΙΛΟΓΗ
5 ΔΠΙΛΟΓΗ
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ
(ΔΚ)
(ΔΚ)
4 ΔΠΙΛΟΓΗ (Δ)

εκείσζε:  = ΠΟΤΓΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

+
ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

37 Τ, 14 ΤΚ
4 ΔΚ, 2 Δ


37 Τ, 9 ΤΚ
7 ΔΚ, 4 Δ


34 Τ, 9 ΤΚ
7 ΔΚ, 4 Δ
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6.4.

18

Γηθαηνινγεηηθά πξσηνεηώλ θνηηεηώλ

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 ην λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν,
θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε γηα εγγξαθή (έληππν ρνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο).
2. Σίηινο απόιπζεο, απνιπηήξην ή πηπρίν ή απνδεηθηηθφ ηνπ ζρνιείνπ απφ ην
νπνίν απνθνίηεζε ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν ησλ
ηίηισλ απηψλ.
3. Τπεύζπλε δήισζε 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) θσηνγξαθίεο ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
5. Καηά ηελ εγγξαθή ν λενεηζαγφκελνο επηδεηθλχεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιιν δεκφζην έγγξαθν, απφ ην
νπνίν απνδεηθλχνληαη ηα αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία θαη θαηαζέηεη θαη έλα απιφ
θσηναληίγξαθν.
6. Αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο πξόζβαζεο (ρνξεγείηαη απφ ην Λχθεην).
6.5.

Γήισζε παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ εμακήλνπ

ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ 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. Ζ δήισζε καζεκάησλ νπζηαζηηθά απνηειεί θαη
ηελ εγγξαθή ηνπ θνηηεηή αλά εμάκελν ζην Σκήκα.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θακία δήισζε δε γίλεηαη δεθηή, όπσο δελ
επηηξέπεηαη θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή καζεκάησλ.
Με απηή ηε δήισζε θάζε θνηηεηήο απνθηά δηθαίσκα:
1. λα παξαιάβεη ηα δηδαθηηθά βνεζήκαηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΔΤΓΟΞΟ (βηβιία, ζεκεηψζεηο θιπ), πνπ δηαηίζεληαη γη’ απηά ηα καζήκαηα ζηελ
αξρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ.
2. λα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ δήισζε ζην ηέινο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ θαη ζηελ επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ.
H παξαπάλσ δήισζε κπνξεί λα γίλεη απηνπξνζώπσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν
ή απφ νπνηνλδήπνηε, ν νπνίνο ζα έρεη λόκηκε εμνπζηνδόηεζε 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 καζήκαηα κε ηελ
εμήο πξνηεξαηφηεηα: πξψηα δειψλνληαη ηα νθεηιφκελα καζήκαηα αξρίδνληαο θαηά
ζεηξά απφ ηα καζήκαηα ηνπ πην κηθξνχ εμακήλνπ θαη κεηά ηα λέα καζήκαηα (δελ
έρεη δηθαίσκα λα δειψλεη καζήκαηα κεγαιχηεξσλ εμακήλσλ απφ απηφ πνπ
βξίζθεηαη). Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ πνπ κπνξεί λα
δειψζεη.
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. Mαζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνύ
εμακήλνπ δε δηδάζθνληαη ζην ζεξηλό εμάκελν θαη αληηζηξόθσο.
6.6.

Αμηνιόγεζε ησλ ζπνπδαζηώλ. Δμεηάζεηο

Η 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.
Γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο θαη γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε θάζε
εμάκελν, ππάξρνπλ 2 εμεηαζηηθέο πεξίνδνη. 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 δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο, κόλνλ εθείλσλ
ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ, ηα νπνία έρεη κόλνο ηνπ θαζνξίζεη κε ηε
δήισζε καζεκάησλ, πνπ θαηέζεζε ζηελ αξρή απηνύ ηνπ εμακήλνπ.
H δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη ηξεηο εβδνκάδεο γηα ηηο πεξηφδνπο ΙαλνπαξίνπΦεβξνπαξίνπ, ηξεηο εβδνκάδεο ηνπ Ινπλίνπ θαη ηέζζεξηο εβδνκάδεο γηα ηελ
πεξίνδν επηεκβξίνπ, αιιά κπνξεί λα επηκεθχλνληαη αλ ζπληξέρεη ιφγνο.
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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:
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1. Eάλ πξφθεηηαη γηα Τπνρξεσηηθό, Τπνρξεσηηθό Καηεύζπλζεο θαη Δπηινγήο
Καηεύζπλζεο κάζεκα, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα μαλαδειώζεη πάιη ην κάζεκα
απηό ζε επόκελν εμάκελν. 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 Δπηινγήο κάζεκα, κπνξεί λα δειώζεη πάιη ην ίδην
κάζεκα ζε έλα επόκελν εμάκελν 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 επόκελν εμάκελν λα επηιέμεη θαη λα δειώζεη αληί γη’ απηό
έλα άιιν Δπηινγήο κάζεκα πνπ ηνπ δηαηίζεηαη ζηελ θαηεχζπλζή ηνπ.
6.7.

Γηδαθηηθά βνεζήκαηα

Tν δηδαθηηθφ έξγν ζπκπιεξψλεηαη κε ηα αληίζηνηρα ζπγγξάκκαηα 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.

Γπλαηόηεηα αιιαγήο Καηεύζπλζεο πνπδώλ

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 επόκελνπ εμακήλνπ δειψλνληαο ηελ
Καηεχζπλζε ηεο λέαο ηνπ πξνηίκεζεο.
Η αιιαγή θαηεχζπλζεο γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο καζεκάησλ ζην
ζεξηλφ εμάκελν ηνπ 4νπ έηνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε, ν θνηηεηήο λα ζπκπιεξψζεη
επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα (θνηλά ππνρξεσηηθά 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.

πνπδαζηηθή Δξγαζία - Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Oη ζπνπδέο ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, πέξα ησλ καζεκάησλ πνπ
δηδάζθνληαη, πεξηιακβάλνπλ δχν εξγαζίεο.
α) πνπδαζηηθή Δξγαζία
Η 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.
Η 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) Γηπισκαηηθή Δξγαζία
Οη ζπνπδέο ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ νινθιεξψλνληαη κε ηε Γηπισκαηηθή
Δξγαζία. H εξγαζία απηή είλαη κία εθηεηακέλε κειέηε ζε κία επηζηεκνληθή
πεξηνρή ηνπ Σκήκαηνο. Ο Γηπισκαηηθή Δξγαζία, 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 Γηπισκαηηθή ηνπ Δξγαζία. O κφλνο πεξηνξηζκφο ζ’ απηή ηελ επηινγή είλαη, φηη
ε Γηπισκαηηθή Δξγαζία πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ελόο
(ηνπιάρηζηνλ) από ηα καζήκαηα ηεο Καηεύζπλζεο πνπδώλ ηνπ, ην νπνίν έρεη
ν ίδηνο παξαθνινπζήζεη.
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6.10.
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Γίπισκα

Όινη νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Π.Γ.Μ.
παίξλνπλ ρσξίο δηάθξηζε ηνλ ηίηιν ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ.
ην πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο, 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.

Τπνινγηζκόο ηνπ Βαζκνύ Γηπιώκαηνο

Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ δηπιψκαηνο ππάξρνπλ ζην θεθάιαην
8.5 (Πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο δηπιψκαηνο).

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 εγγξαθέο ησλ πξσηνεηώλ ηζρχνπλ εηδηθφηεξα ηα εμήο :
Μεηά ηελ απνζηνιή απφ ην Y.ΠΑΙ.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 θαλνληζκό
γξαπηώλ εμεηάζεσλ.

23

24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΤΓΩΝ
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ
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 ζηηο αίζνπζεο 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 Γηπιψκαηνο θαη ζηελ αιιεινπρία ησλ
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 ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα είλαη λα αθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ ηε ρξνληθή
ζεηξά ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ, 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 Πξόγξακκα αλά εμάκελν
1νο Κύθινο πνπδώλ
Ο 1νο Κύθινο πνπδώλ απνηειείηαη από έμη εμάκελα (1ν έωο 6ν). Όια ηα
καζήκαηα είλαη ππνρξεωηηθά.

1ν ΔΞΑΜΖΝΟ
26
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

101

Μαζεκαηηθά Η

Θ. Ζςγκιπίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

4

5

2

103

Φπζηθή

E. νπιηψηεο

Τπνρξεσηηθφ

4

5

3

104

Υεκεία

Γ. Μαπνέλλορ

Τπνρξεσηηθφ

4

5

4

105

Δηζαγσγή ζηνπο
Ζ/Τ

Μ. Πολίηηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

5

5

113

Μεραλνινγηθφ
ρέδην I

Α. Σζοςκνίδαρ

Τπνρξεσηηθφ

4

5.5

6

144

Γξακκηθή Άιγεβξα

Κ. Μπαιαζζάο

Τπνρξεσηηθφ

3

3.5

7

141

Αγγιηθά Η

. Υξεζηίδνπ

Τπνρξεσηηθφ

2

2

Καηηγορία
Μαθήμαηος

Ώρες
Γηδ.

Διδ.
Μον.

Δπηθνπξνύληεο

Ε. Σόληρ

2ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάθημα

Διδάζκονηες

1

102

Μαζεκαηηθά ΗΗ

Θ. Ζςγκιπίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

4

5

2

109

Σερλνινγία
Τιηθψλ Η

. Μακπίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

6

3

111

ηαηηθή

Φ. ηεπγιούδη

Τπνρξεσηηθφ

5

6

4

146

Μεραλνινγηθφ
ρέδην IΗ

Α. Σζοςκνίδαρ

Τπνρξεσηηθφ

4

6

5

149

Σερλνινγία θαη
θαηλνηνκία - Αξρέο
Βηνκεραληθήο
Δπηζηήκεο

Θ. Μπακούπορ

Τπνρξεσηηθφ

3

4

6

142

Αγγιηθά ΗΗ

. Υξεζηίδνπ

Τπνρξεσηηθφ

2

2

Επικοσρούνηες

3ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ

1

110

Αληνρή Τιηθψλ

Θ. Μςπιζίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

6.5

2

107

ηαηηζηηθή

. Παναγιυηίδος

Τπνρξεσηηθφ

5

6

3

119

Θεξκνδπλακηθή Η

Α. Σομποςλίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

6.5

4

132

Μαζεκαηηθά ΗΗΗ

Θ. Ζςγκιπίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

4

5

5

135

Σερλνινγία
Τιηθψλ ΗΗ

Φ. ηεξγηνχδε

Τπνρξεσηηθφ

5

6

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

Δπηθνπξνύληεο

4ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

1

112

Γπλακηθή

Δ. Γιαγκόποςλορ

Τπνρξεσηηθφ

5

6.5

2

108

ηνηρεία
Μεραλψλ Η Μεραλνινγηθφ
Δξγαζηήξην

Θ. Μςπιζίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

6.5

3

120

Μεραληθή
Ρεπζηψλ Η

Ε. Κικκινίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

6

4

137

Μαζεκαηηθά IV

Θ. Ζςγκιπίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

4

5

5

114

Βαζηθέο Αξρέο
Μεραλνπξγηθψλ
Καηεξγαζηψλ

Θ. Μςπιζίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

6

Δπηθνπξνύληεο

27

5ν ΔΞΑΜΖΝΟ

28

Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

118

Ε.Κυνζηανηινίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

5.5

2

140

Σαιαληψζεηο θαη
Γπλακηθή Μεραλψλ

Δ. Γιαγκόποςλορ

Τπνρξεσηηθφ

5

5.5

3

147

Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα Η

Γ. Νενέρ

Τπνρξεσηηθφ

5

5.5

4

116

Ζιεθηξνηερλία

Θ. Θεοδοςλίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

5

5

138

ηνηρεία Μεραλψλ ΗΗ

Θ. Μςπιζίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

5.5

199

Δξγαζία
Μεραλνινγηθνχ
ρεδηαζκνχ
(πνπδαζηηθή
εξγαζία)

Α. Σοςπλιδάκηρ

Τπνρξεσηηθφ

4

4

Ώξεο
Γηδ.
5

Γηδ.
Μνλ.
5

6

Μάζεκα
Μεηάδνζε
Θεξκφηεηαο

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

6ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α
1

Κωδ.
Αξηζ.
117

2

Καηεγνξία
Δπηθνπξνύληεο Μαζήκαηνο
Κ. Ράιιεο
Τπνρξεσηηθφ

Μάζεκα
Ζιεθηξηθέο Μεραλέο

Γηδάζθνληεο
Θ. Θεοδοςλίδηρ

127

Ήπηεο θαη λέεο
Μνξθέο Δλέξγεηαο

Γ. κόδπαρ

Τπνρξεσηηθφ

4

4.5

3

123

Βηνκεραληθή
Γηνίθεζε

. Παλαγησηίδνπ

Τπνρξεσηηθφ

5

5.5

4

106

Αξηζκεηηθή Αλάιπζε
θαη Πξνζνκνίσζε

Ρ.υηηποπούλος

Τπνρξεσηηθφ

5

5

5

131

Σερλνινγία
Πεξηβάιινληνο

Γ. Μαπνέλλορ

Τπνρξεσηηθφ

4

4.5

6

133

Θεξκνδπλακηθή ΗΗ

Α. Σομποςλίδηρ

Τπνρξεσηηθφ

5

5.5

Ε. Πάπιζηα

29

2ος Κύκλος Σπουδών
Ο 2νο Κύθινο πνπδώλ πεξηιακβάλεη δύν εμάκελα (7ν θαη 8ν).

α) Καηεύζπλζε: Δλεξγεηαθή Καηεύζπλζε
30

7ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

1

204

Αηκνπαξαγσγνί Η

Α. Σομποςλίδηρ

2

207

Θέξκαλζε -Φχμε Κιηκαηηζκφο

Γ. Πανάπαρ

3

219

πζηήκαηα
Απηνκάηνπ Διέγρνπ

4

372

5

9

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

5

5.5

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

5.5

Ν. Φασανηίδηρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

5.5

Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη
ρεδηαζκνχ
Μεραλνινγηθψλ
Καηαζθεπψλ

Δ. Γιαγκόποςλορ

Δπηινγήο

5

4.5

206

Μεραλέο Δζσηεξηθήο
Καχζεο

Α. Σομποςλίδηρ

Δ. Κολοκοηπώνηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

5

4.5

6

228

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή Η

Ε. Κικκινίδηρ

Μ. Πολίηηρ

Δπηινγήο

4

4.5

7

250

Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη
θαη Μεηξεηηθή
Σερλνινγία

Ε.Κυνζηανηινίδηρ

Δπηινγήο

4

4.5

8

230

Έιεγρνο Πνηφηεηαο

Γ. Νενέρ

Δπηινγήο

4

4.5

254

πζηήκαηα
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

Θ.Θεοδοςλίδηρ

Δπηινγήο

4

4.5

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

8ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

205

ηξνβηινκεραλέο

Α. Σοςπλιδάκηρ

5

5.5

2

241

Αμηνπηζηία,
πληήξεζε θαη
Αζθάιεηα
πζηεκάησλ

Θ. Μπακούπορ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

5.5

3

249

Μεραληθή
Ρεπζηψλ ΗΗ

Ε. Κυνζηανηινίδηρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

5.5

4

224

ηξαηεγηθή
Γηνίθεζε

Δε θα διδασθεί

Δπηινγήο

4

4.5

252

Μεραλνπξγηθέο
Καηεξγαζίεο κε
Ζ/Τ γηα
Βηνκεραληθή
Παξαγσγή

5

Α. Σζοςκνίδαρ

Δπηινγήο

4

4.5

6

251

Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο
Κηηξίσλ Η

Γ. Πανάπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4.5

7

246

Απνζέκαηα θαη
Δθνδηαζηηθέο
Αιπζίδεο

Γ. Νενέρ

Δπηινγήο

4

4.5

8

240

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δθαξκνγέο

Θ.Θεοδοςλίδηρ

Δπηινγήο

4

4.5

9

253

ηαηηζηηθή
Πνιιψλ
Μεηαβιεηψλ

. Παλαγησηίδνπ

Δπηινγήο

4

4.5

10

210

Σερληθή Φπζηθψλ
Γηεξγαζηψλ

Ε. Κικκινίδηρ

Δπηινγήο

4

4.5

Δπηθνπξνύληεο

Μ. Πολίηηρ

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Δπηιέγνληαη ην εμάκελν ηα 3 θνηλά ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηεχζπλζεο.
Απαηηείηαη επηπιένλ επηινγή 3 καζεκάησλ επηινγήο αλά εμάκελν απφ απηά
πνπ δηαηίζεληαη, έλα εθ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ην Δπηινγήο Καηεχζπλζεο.

31

β) Καηεύζπλζε: Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
7ν ΔΞΑΜΖΝΟ
32

Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

204

Αηκνπαξαγσγνί Η

Α. Σομποςλίδηρ

5

5.5

2

207

Θέξκαλζε –ΦχμεΚιηκαηηζκφο

Γ. Πανάπαρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

5.5

3

219

πζηήκαηα
Απηνκάηνπ
Διέγρνπ

Ν. Φασανηίδηρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

5.5

372

Αξηζκεηηθέο
Μέζνδνη
ρεδηαζκνχ
Μεραλνινγηθψλ
Καηαζθεπψλ

4

Δ. Γιαγκόποςλορ

Δπηινγήο

5

4.5

5

206

Μεραλέο
Δζσηεξηθήο
Καχζεο

Α. Σομποςλίδηρ

Δ. Κολοκοηπώνηρ

Δπηινγήο

5

4.5

6

228

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή Η

Ε. Κικκινίδηρ

Μ. Πολίηηρ

Δπηινγήο

4

4.5

7

250

Πεηξακαηηθέο
Μέζνδνη θαη
Μεηξεηηθή
Σερλνινγία

Ε.Κυνζηανηινίδηρ

Δπηινγήο

4

4.5

8

230

Έιεγρνο Πνηφηεηαο

Γ. Νενέρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4.5

9

254

πζηήκαηα
Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο

Θ. Θεοδοςλίδηρ

Δπηινγήο

4

4.5

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

8ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

205

ηξνβηινκεραλέο

Α. Σοςπλιδάκηρ

5

5.5

2

241

Αμηνπηζηία,
πληήξεζε θαη
Αζθάιεηα
πζηεκάησλ

Θ. Μπακούπορ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

5.5

3

249

Μεραληθή
Ρεπζηψλ ΗΗ

Ε. Κυνζηανηινίδηρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

5.5

4

224

ηξαηεγηθή
Γηνίθεζε

Δε θα διδασθεί

Δπηινγήο

4

4.5

252

Μεραλνπξγηθέο
Καηεξγαζίεο κε
Ζ/Τ γηα
Βηνκεραληθή
Παξαγσγή

5

Α. Σζοςκνίδαρ

Δπηινγήο

4

4.5

6

251

Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο
Κηηξίσλ Η

Γ. Πανάπαρ

Δπηινγήο

4

4.5

7

246

Απνζέκαηα θαη
Δθνδηαζηηθέο
Αιπζίδεο

Γ. Νενέρ

Δπηινγήο

4

4.5

8

240

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δθαξκνγέο

Θ.Θεοδοςλίδηρ

Δπηινγήο

4

4.5

9

253

ηαηηζηηθή
Πνιιψλ
Μεηαβιεηψλ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4.5

10

210

Σερληθή Φπζηθψλ
Γηεξγαζηψλ

Δπηινγήο

4

4.5

Δπηθνπξνύληεο

.Παλαγησηίδνπ

Ε. Κικκινίδηρ

Μ. Πολίηηρ

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Δπηιέγνληαη ην εμάκελν ηα 3 θνηλά ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηεχζπλζεο.
Απαηηείηαη επηπιένλ επηινγή 3 καζεκάησλ επηινγήο αλά εμάκελν απφ απηά
πνπ δηαηίζεληαη έλα εθ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ην Δπηινγήο Καηεχζπλζεο.

33

γ) Καηεύζπλζε: Καηαζθεπαζηηθή
7ν ΔΞΑΜΖΝΟ
34

Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

204

5

5.5

2

207

Θέξκαλζε –
ΦχμεΚιηκαηηζκφο

Γ. Πανάπαρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

5.5

3

219

πζηήκαηα
Απηνκάηνπ
Διέγρνπ

Ν. Φασανηίδηρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

5.5

372

Αξηζκεηηθέο
Μέζνδνη
ρεδηαζκνχ
Μεραλνινγηθψλ
Καηαζθεπψλ

4

Δ.Γιαγκόποςλορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

5

4.5

5

206

Μεραλέο
Δζσηεξηθήο
Καχζεο

Α.Σομποςλίδηρ

Δ.Κολοκοηπώνηρ

Δπηινγήο

5

4.5

6

228

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή Η

Ε. Κικκινίδηρ

Μ. Πολίηηρ

Δπηινγήο

4

4.5

7

250

Πεηξακαηηθέο
Μέζνδνη θαη
Μεηξεηηθή
Σερλνινγία

Ε.Κυνζηανηινίδηρ

Δπηινγήο

4

4.5

8

230

Έιεγρνο
Πνηφηεηαο

Γ. Νενέρ

Δπηινγήο

4

4.5

9

254

πζηήκαηα
Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο

Θ.Θεοδοςλίδηρ

Δπηινγήο

4

4.5

Μάζεκα
Αηκνπαξαγσγνί Η

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

Α.Σομποςλίδηρ

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

8ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

205

ηξνβηινκεραλέο

Α. Σοςπλιδάκηρ

5

5.5

2

241

Αμηνπηζηία,
πληήξεζε θαη
Αζθάιεηα
πζηεκάησλ

Θ. Μπακούπορ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

5.5

3

249

Μεραληθή
Ρεπζηψλ ΗΗ

Ε. Κυνζηανηινίδηρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

5.5

4

224

ηξαηεγηθή
Γηνίθεζε

Δε θα διδασθεί

Δπηινγήο

4

4.5

252

Μεραλνπξγηθέο
Καηεξγαζίεο κε
Ζ/Τ γηα
Βηνκεραληθή
Παξαγσγή

5

Α. Σζοςκνίδαρ

Δπηινγήο

4

4.5

6

251

Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο
Κηηξίσλ Η

Γ. Πανάπαρ

Δπηινγήο

4

4.5

7

246

Απνζέκαηα θαη
Δθνδηαζηηθέο
Αιπζίδεο

Γ. Νενέρ

Δπηινγήο

4

4.5

8

240

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δθαξκνγέο

Θ. Θεοδοςλίδηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4.5

9

253

ηαηηζηηθή
Πνιιψλ
Μεηαβιεηψλ

. Παλαγησηίδνπ

Δπηινγήο

4

4.5

10

210

Σερληθή Φπζηθψλ
Γηεξγαζηψλ

Ε. Κικκινίδηρ

Δπηινγήο

4

4.5

Δπηθνπξνύληεο

Μ. Πολίηηρ

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο
Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

Δπηιέγνληαη ην εμάκελν ηα 3 θνηλά ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηεχζπλζεο.
Απαηηείηαη επηπιένλ επηινγή 3 καζεκάησλ επηινγήο αλά εμάκελν απφ απηά
πνπ δηαηίζεληαη έλα εθ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ην Δπηινγήο Καηεχζπλζεο.

35

3ος Κύκλος Σπουδών
Ο 3νο Κύθινο πνπδώλ πεξηιακβάλεη δύν εμάκελα (9ν θαη 10ν).
Σα καζήκαηα αλά θαηεύζπλζε θαη θύθιν δίλνληαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

α) Καηεύζπλζε: Δλεξγεηαθή
9ν ΔΞΑΜΖΝΟ
36

Κύθινο: Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά Δλέξγεηαο

Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

Γ. Παλάξαο

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Δθπνκπέο θαη Μεηαθνξά
Αεξίσλ Ρχπσλ

Ρ. υηηποπούλος

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

318

ΑλεκνγελλήηξηεοΤδξνζηξφβηινη θαη
Τδξνειεθηξηθά Έξγα

Α. Σοςπλιδάκηρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

4

350

Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξξχπαλζεο

Γ. Μαπνέλλορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

5

380

ρεδηαζκφο κε ρξήζε
Τπνινγηζηή

Α. Σζοςκνίδαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

6

371

Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ

Δεν θα διδασηεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

7

356

Πνιηηηθή Έξεπλαο,
Σερλνινγίαο θαη
Καηλνηνκίαο

Θ. Μπακούπορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

5

4

8

352

Σερληθννηθνλνκηθή Μειέηε

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

9

389

Αλάιπζε θηλδχλνπ θαη
Αζθάιεηα Μεγάισλ
Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ

Θ. Μπακούπορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

10

377

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ΗΗ

. Παναγιυηίδος

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

11

376

Σερληθή θαη Δλεξγεηαθή
Ννκνζεζία

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

3

4

12

226

Σερλνινγία Αεξηνζηξνβίισλ

Δεν θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε

Ρ. υηηποπούλος

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

327

Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο
Κηεξίσλ ΗΗ

2

386

3

13

387

Δπηθνπξ
νύληεο

10ν ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύθινο: Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά Δλέξγεηαο

Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα
Αληιηνζηάζηα /
ηαζκνί πκπίεζεο
θαη ηερλνινγίεο
κεηαθνξάο κάδαο
ζε θιεηζηνχο
αγσγνχο

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

37
Ε.Κυνζηανηινίδηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Φαηλφκελα Καχζεο

Δ. Κολοκοηπώνηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

381

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Δεν θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

382

Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσλ
πζηεκάησλ

Δ. Γιαγκόποςλορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

5

379

Δθαξκνγέο Τιηθψλ
ζε Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο

. Μακπίδηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

6

349

Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο
Δλέξγεηαο

Γ. Μαπνέλλορ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

7

367

Πξνζνκνίσζε θαη
Γπλακηθή
πζηεκάησλ

Γ. Νενέρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

8

316

Ζιηαθή Σερληθή/
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα

Ε. οςλιώηηρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

388

Οηθνλνκηθή
Αμηνιφγεζε
Δλεξγεηαθψλ θαη
Βηνκεραληθψλ
Δμσηεξηθνηήησλ

Δεν θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

10

383

Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

11

390

Δξγαζηήξην Α.Π.Δ.

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

1

309

2

348

3
4

9

Ε. οςλιώηηρ
Γ. Πανάπαρ

Δπηιέγνληαη ην έηνο ηα 3 ππνρξεσηηθά καζήκαηα θχθινπ.
Απαηηείηαη επηπιένλ επηινγή 5 καζεκάησλ επηινγήο απφ απηά πνπ
δηαηίζεληαη.

38

9ν ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύθινο: Πεξηβάιινλ θαη ρξήζε ελέξγεηαο
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

327

Γ. Πανάπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

2

386

Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά Αεξίσλ
Ρχπσλ

Ρ.
υηηποπούλος

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

318

Αλεκνγελλήηξηεο,
Τδξνζηξφβηινη θαη
Τδξνειεθηξηθά
Έξγα

3

Α. Σοςπλιδάκηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

4

350

Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξξχπαλζεο

Γ. Μαπνέλλορ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

5

380

ρεδηαζκφο κε
ρξήζε Τπνινγηζηή

Α. Σζοςκνίδαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

6

371

Μέζνδνη
ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ

Δεν θα διδασηεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

7

356

Πνιηηηθή Έξεπλαο,
Σερλνινγίαο θαη
Καηλνηνκίαο

Θ. Μπακούπορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

5

4

8

352

Σερληθννηθνλνκηθή
Μειέηε

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

9

389

Αλάιπζε θηλδχλνπ
θαη Αζθάιεηα
Μεγάισλ
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Θ. Μπακούπορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

10

377

Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

. Παναγιυηίδος

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

11

376

Σερληθή θαη
Δλεξγεηαθή
Ννκνζεζία

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

3

4

12

226

Σερλνινγία
Αεξηνζηξνβίισλ

Δεν θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

13

387

Πεξηβαιινληηθή
Γηαρείξηζε

Ρ.υηηποπούλος

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Μάζεκα
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο
Κηεξίσλ ΗΗ

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

39

10ν ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύθινο: Πεξηβάιινλ θαη ρξήζε ελέξγεηαο
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

309

Ε.Κυνζηανηινίδηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

2

348

Φαηλφκελα Καχζεο

Δ. Κολοκοηπώνηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

3

381

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Δε θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

4

382

Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσλ
πζηεκάησλ

Δ. Γιαγκόποςλορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

5

379

Δθαξκνγέο Τιηθψλ
ζε Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο

. Μακπίδηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

6

349

Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο
Δλέξγεηαο

Γ. Μαπνέλλορ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

7

367

Πξνζνκνίσζε θαη
Γπλακηθή
πζηεκάησλ

Γ. Νενέρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

8

316

Ζιηαθή Σερληθή /
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα

Ε. οςλιώηηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

388

Οηθνλνκηθή
Αμηνιφγεζε
Δλεξγεηαθψλ θαη
Βηνκεραληθψλ
Δμσηεξηθνηήησλ

Δε θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

10

383

Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

11

390

Δξγαζηήξην Α.Π.Δ.

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

40

9

Μάζεκα
Αληιηνζηάζηα /
ηαζκνί πκπίεζεο
θαη ηερλνινγίεο
κεηαθνξάο κάδαο ζε
θιεηζηνχο αγσγνχο

Γηδάζθνληεο

Ε. οςλιώηηρ
Γ. Πανάπαρ

Δπηθνπξνύληεο

Δπηιέγνληαη ην έηνο ηα 3 θνηλά ππνρξεσηηθά καζήκαηα θχθινπ.
Απαηηείηαη επηπιένλ επηινγή 5 καζεκάησλ επηινγήο απφ απηά πνπ
δηαηίζεληαη.

41

9ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Β) Καηεύζπλζε Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο

Κύθινο: Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο

42

Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

1

327

Γ. Παλάξαο

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

2

386

Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά Αεξίσλ
Ρχπσλ

Ρ.υηηποπούλος

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

3

318

Αλεκνγελλήηξηεο,
Τδξνζηξφβηινη θαη
Τδξνειεθηξηθά
Έξγα

Α. Σοςπλιδάκηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

4

350

Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξξχπαλζεο

Γ. Μαπνέλλορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

5

380

ρεδηαζκφο κε
ρξήζε Τπνινγηζηή

Α. Σζοςκνίδαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

6

371

Μέζνδνη
ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ

Δεν θα διδασηεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

7

356

Πνιηηηθή Έξεπλαο,
Σερλνινγίαο θαη
Καηλνηνκίαο

Θ. Μπακούπορ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

5

4

8

352

Σερληθννηθνλνκηθή
Μειέηε

Γ. κόδπαρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

9

389

Αλάιπζε θηλδχλνπ
θαη Αζθάιεηα
Μεγάισλ
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Θ. Μπακούπορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

10

377

Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

. Παναγιυηίδος

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

11

376

Σερληθή θαη
Δλεξγεηαθή
Ννκνζεζία

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

3

4

12

226

Σερλνινγία
Αεξηνζηξνβίισλ

Δεν θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

13

387

Πεξηβαιινληηθή
Γηαρείξηζε

Ρ.υηηποπούλος

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Μάζεκα
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο
Κηεξίσλ ΗΗ

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

10ν ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύθινο: Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα
Αληιηνζηάζηα /
ηαζκνί
πκπίεζεο θαη
ηερλνινγίεο
κεηαθνξάο κάδαο
ζε θιεηζηνχο
αγσγνχο

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

43
Ε.Κυνζηανηινίδηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Φαηλφκελα
Καχζεο

Δ.Κολοκοηπώνηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

381

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Δε θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

382

Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσλ
πζηεκάησλ

Δ.Γιαγκόποςλορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

5

379

Δθαξκνγέο
Τιηθψλ ζε
Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο

. Μακπίδηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

6

349

Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο
Δλέξγεηαο

Γ. Μαπνέλλορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

7

367

Πξνζνκνίσζε
θαη Γπλακηθή
πζηεκάησλ

Γ. Νενέρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

8

316

Ζιηαθή Σερληθή/
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα

Ε.οςλιώηηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

388

Οηθνλνκηθή
Αμηνιφγεζε
Δλεξγεηαθψλ θαη
Βηνκεραληθψλ
Δμσηεξηθνηήησλ

Δε θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

383

Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

1

309

2

348

3
4

9

10

44

Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

11

390

Μάζεκα
Δξγαζηήξην
Α.Π.Δ.

Γηδάζθνληεο
Ε. οςλιώηηρ
Γ. Πανάπαρ

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Δπηιέγνληαη ην έηνο ηα 3 ππνρξεσηηθά καζήκαηα θχθινπ.
Απαηηείηαη επηπιένλ επηινγή 5 καζεκάησλ επηινγήο απφ απηά πνπ
δηαηίζεληαη.

9ν ΔΞΑΜΖΝΟ
Γ) Καηαζθεπαζηηθή Καηεύζπλζε

Κύθινο: Καηαζθεπέο θαη Τιηθά
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο
Κηεξίσλ ΗΗ

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Χξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

Γ. Παλάξαο

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

1

327

2

386

Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά Αεξίσλ
Ρχπσλ

Ρ.υηηποπούλος

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

3

318

Αλεκνγελλήηξηεο,
Τδξνζηξφβηινη θαη
Τδξνειεθηξηθά
Έξγα

Α. Σοςπλιδάκηρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

4

350

Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξξχπαλζεο

Γ. Μαπνέλλορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

5

380

ρεδηαζκφο κε
ρξήζε Τπνινγηζηή

Α. Σζοςκνίδαρ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

6

371

Μέζνδνη
ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ

Δεν θα διδασηεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

7

356

Πνιηηηθή Έξεπλαο,
Σερλνινγίαο θαη
Καηλνηνκίαο

Θ. Μπακούπορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

5

4

8

352

Σερληθννηθνλνκηθή
Μειέηε

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

9

389

Αλάιπζε θηλδχλνπ
θαη Αζθάιεηα
Μεγάισλ
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Θ. Μπακούπορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

10

377

Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

. Παναγιυηίδος

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

11

376

Σερληθή θαη
Δλεξγεηαθή
Ννκνζεζία

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

3

4

12

226

Σερλνινγία
Αεξηνζηξνβίισλ

Δεν θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

13

387

Πεξηβαιινληηθή
Γηαρείξηζε

Ρ.υηηποπούλος

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

45

46

10ν ΔΞΑΜΖΝΟ

Κύθινο: Καηαζθεπέο θαη Τιηθά
Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

Μάζεκα
Αληιηνζηάζηα /
ηαζκνί
πκπίεζεο θαη
ηερλνινγίεο
κεηαθνξάο κάδαο
ζε θιεηζηνχο
αγσγνχο

Γηδάζθνληεο

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

47
Ε.Κυνζηανηινίδηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Φαηλφκελα
Καχζεο

Δ. Κολοκοηπώνηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

381

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Δε θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

382

Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσλ
πζηεκάησλ

Δ. Γιαγκόποςλορ

Τπνρξεσηηθφ
Καηεχζπλζεο

4

4

5

379

Δθαξκνγέο
Τιηθψλ ζε
Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο

. Μακπίδηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

6

349

Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο
Δλέξγεηαο

Γ. Μαπνέλλορ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

7

367

Πξνζνκνίσζε θαη
Γπλακηθή
πζηεκάησλ

Γ. Νενέρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

8

316

Ζιηαθή Σερληθή/
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα

Ε.οςλιώηηρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

388

Οηθνλνκηθή
Αμηνιφγεζε
Δλεξγεηαθψλ θαη
Βηνκεραληθψλ
Δμσηεξηθνηήησλ

Δε θα διδασθεί

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

383

Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Γ. κόδπαρ

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

1

309

2

348

3
4

9

10

48

Α/Α

Κωδ.
Αξηζ.

11

390

Μάζεκα

Γηδάζθνληεο

Δξγαζηήξην
Α.Π.Δ.

Ε. οςλιώηηρ
Γ. Πανάπαρ

Δπηθνπξνύληεο

Καηεγνξία
Μαζήκαηνο

Ώξεο
Γηδ.

Γηδ.
Μνλ.

Δπηινγήο
Καηεχζπλζεο

4

4

Δπηιέγνληαη ην έηνο ηα 3 ππνρξεσηηθά καζήκαηα θχθινπ.
Απαηηείηαη επηπιένλ επηινγή 5 καζεκάησλ επηινγήο απφ απηά πνπ
δηαηίζεληαη.

8.4 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ

Πξώηνο Κύθινο πνπδώλ
1ν
Δμάκελν

2ν
Δμάκελν

3ν
Δμάκελν

4ν
Δμάκελν

5ν
Δμάκελν

6ν
Δμάκελν

1

Μαζεκαηηθά Η

Μαζεκαηηθά ΗΗ

Αληνρή Τιηθψλ

Γπλακηθή

Μεηάδνζε
Θεξκφηεηαο

Ζιεθηξηθέο
Μεραλέο

2

Φπζηθή

Σερλνινγία Τιηθψλ
Η

ηαηηζηηθή

Σαιαληψζεηο θαη
Γπλακηθή Μεραλψλ

Ήπηεο θαη λέεο
Μνξθέο Δλέξγεηαο

3

Υεκεία

ηαηηθή

Θεξκνδπλακηθή Η

Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα Η

4

Δηζαγσγή ζηνπο
Ζ/Τ
(Επγαζηηπιακό)

Μεραλνινγηθφ
ρέδην IΗ

Μαζεκαηηθά ΗΗΗ

Μαζεκαηηθά IV

Ζιεθηξνηερλία

Βηνκεραληθή
Γηνίθεζε
Αξηζκεηηθή
Αλάιπζε θαη
Πξνζνκνίσζε

5

Μεραλνινγηθφ
ρέδην I

Σερλνινγία θαη
Καηλνηνκία - Αξρέο
Βηνκεραληθήο
Δπηζηήκεο

Σερλνινγία Τιηθψλ
ΗΗ

Βαζηθέο Αξρέο
Μεραλνπξγηθψλ
Καηεξγαζηψλ

ηνηρεία Μεραλψλ
ΗΗ

Σερλνινγία
Πεξηβάιινληνο

Δξγαζία
Μεραλνινγηθνχ
ρεδηαζκνχ
(πνπδαζηηθή
εξγαζία)

Θεξκνδπλακηθή ΗΗ

6

Αγγιηθά Η

7

Γξακκηθή Άιγεβξα

Αγγιηθά ΗΗ

ηνηρεία Μεραλψλ Η
- Μεραλνινγηθφ
Δξγαζηήξην
Μεραληθή Ρεπζηψλ
Η

Γεύηεξνο Κύθινο πνπδώλ

Κνηλά Μαζήκαηα
1
2
3

7ν Δμάκελν
Αηκνπαξαγσγνί Η
Θέξκαλζε –Φχμε - Κιηκαηηζκφο
πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ

8ν Δμάκελν
ηξνβηινκεραλέο
Μεραληθή Ρεπζηψλ ΗΗ
Αμηνπηζηία, πληήξεζε θαη Αζθάιεηα πζηεκάησλ

Μαζήκαηα Καηεπζύλζεωλ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ
Δμάκελν
8ν Δμάκελν
Αξηζκεηηθέο
Μέζνδνη
Τπνρξεωηηθή
Μεραλέο Δζσηεξηθήο Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο
ηαηηζηηθή Πνιιψλ
Ζιεθηξνκεραλνινεπηινγή δύν (2)
Έιεγρνο Πνηφηεηαο
ρεδηαζκνχ
Καχζεο
Κηηξίσλ
Η
Μεηαβιεηψλ
γηθέο Δθαξκνγέο
Μαζεκάηωλ
Μεραλνινγηθψλ
Καηαζθεπψλ
Καηεύζπλζε
Δμάκελν

7ν

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ
Δμάκελν
8ν Δμάκελν

Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη θαη Μεραλνπξγηθέο Καηεξγαζίεο κε
Μεηξεηηθή Σερλνινγία Ζ/Τ γηα Βηνκεραληθή Παξαγσγή

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
7ν Δμάκελν
8ν Δμάκελν

Μεραλέο Δζσηεξηθήο
Καχζεο

Τπνινγηζηηθή Μεραληθή Η ηαηηζηηθή Πνιιψλ Μεηαβιεηψλ Τπνινγηζηηθή Μεραληθή Η

Δπηινγή
ηεζζάξωλ (4)
Μαζεκάηωλ

7ν

Μεραλνπξγηθέο
Μεραλνπξγηθέο
Μεραλέο Δζσηεξηθήο
Καηεξγαζίεο κε Ζ/Τ γηα
Καηεξγαζίεο κε Ζ/Τ γηα
Καχζεο
Βηνκεραληθή Παξαγσγή
Βηνκεραληθή Παξαγσγή
Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο
Κηηξίσλ Η

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή Η

Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ I

Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη
Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη
Απνζέκαηα θαη Δθνδηαζηηθέο Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη θαη
Απνζέκαηα θαη
Απνζέκαηα θαη
ρεδηαζκνχ Μεραλνινγηθψλ
θαη Μεηξεηηθή
Αιπζίδεο
Μεηξεηηθή Σερλνινγία Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο
Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο
Καηαζθεπψλ
Σερλνινγία
Έιεγρνο Πνηφηεηαο

πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο
Δθαξκνγέο

Σερληθή Φπζηθψλ Γηεξγαζηψλ

Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη
ρεδηαζκνχ
Μεραλνινγηθψλ
Καηαζθεπψλ
πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο
Δθαξκνγέο
Σερληθή Φπζηθψλ
Γηεξγαζηψλ

Έιεγρνο Πνηφηεηαο

πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο

ηαηηζηηθή Πνιιψλ
Μεηαβιεηψλ
Σερληθή Φπζηθψλ
Γηεξγαζηψλ

10ν
Πνιηηηθή Έξεπλαο,
Σερλνινγίαο, θαη
Καηλνηνκίαο

Πξνζνκνίσζε θαη
Γπλακηθή
πζηεκάησλ

Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ
(Γε ζα δηδαρηεί)

Δθαξκνγέο Τιηθψλ
ζε Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο

Γηπιωκαηηθή
Δξγαζία

Σερλνινγία
Αεξηνζηξνβίισλ
(Γε ζα δηδαρηεί)
Αλάιπζε Κηλδχλνπ
θαη Αζθάιεηα
Μεγάισλ
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Πεξηβαιινληηθή
Γηαρείξηζε

Ζιηαθή Σερληθή /
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα

Δξγαζηήξην Α.Π.Δ.

Σερληθή θαη
Δλεξγεηαθή
Ννκνζεζία
Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

Σερληθννηθνλνκηθή
Μειέηε

ρεδηαζκφο κε
ρξήζε Τπνινγηζηή

Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσλ
πζηεκάησλ

Γηπιωκαηηθή
Δξγαζία

Δξγαζηήξην Α.Π.Δ.

Δθαξκνγέο Τιηθψλ
ζε Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Οηθνλνκηθή
Αμηνιφγεζε
Δλεξγεηαθψλ θαη
Βηνκεραληθψλ
Δμσηεξηθνηήησλ (Γε
ζα δηδαρηεη)
Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Πξνζνκνίσζε θαη
Γπλακηθή
πζηεκάησλ

Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσλ
πζηεκάησλ

Σερλνινγία
Αεξηνζηξνβίισλ (Γε
ζα δηδαρηεί)
Αλάιπζε Κηλδχλνπ
θαη Αζθάιεηα
Μεγάισλ
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ
Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ
ΗΗ

Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ (Γε ζα
δηδαρηεί)

Πεξηβαιινληηθή
Γηαρείξηζε

Σερληθή θαη
Δλεξγεηαθή
Ννκνζεζία

Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

Σερληθννηθνλνκηθή
Μειέηε

Πνιηηηθή Έξεπλαο,
Σερλνινγίαο θαη
Καηλνηνκίαο

ρεδηαζκφο κε
Υξήζε Τπνινγηζηή

Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξξχπαλζεο

Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά Αέξησλ
Ρχπσλ

Αληιηνζηάζηα /
ηαζκνί πκπίεζεο
θαη ηερλνινγίεο
κεηαθνξάο κάδαο ζε
θιεηζηνχο αγσγνχο
Φαηλφκελα Καχζεο

Αλεκνγελλήηξηεο,
Τδξνζηξφβηινη θαη
Τδξoειεθηξηθά
Έξγα

Ζιηαθή Σερληθή /
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα

Τπνρξεωηηθά
Καηεύζπλζεο

Οηθνλνκηθή
Αμηνιφγεζε
Δλεξγεηαθψλ θαη
Βηνκεραληθψλ
Δμσηεξηθνηήησλ
Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Δλεξγεηθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ
ΗΗ

Φαηλφκελα Καχζεο

Αλεκνγελλήηξηεο,
Τδξνζηξφβηινη θαη
Τδξνειεθηξηθά
Έξγα

Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά Αέξησλ
Ρχπσλ

9ν

Αληιηνζηάζηα /
ηαζκνί πκπίεζεο
θαη ηερλνινγίεο
κεηαθνξάο κάδαο ζε
θιεηζηνχο αγσγνχο

9ν
Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο
Δλέξγεηαο

10ν

Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξξχπαλζεο

Κύθινο Δμάκελν

Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο
Δλέξγεηαο

Παξαγωγή θαη
Μεηαθνξά Δλέξγεηαο

Καηεύζπλζε

Πεξηβάιινλ θαη ρξήζε
Δλέξγεηαο

Δλεξγεηαθή

Σξίηνο θύθινο ζπνπδώλ
Δπηινγήο

10ν
Δξγαζηήξην Α.Π.Δ.

Γηπιωκαηηθή
Δξγαζία

Αλάιπζε Κηλδχλνπ θαη
Αζθάιεηα Μεγάισλ
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ
Σερλνινγία
Αεξηνζηξνβίισλ (Γε ζα
δηδαρηεί)

Δξγαζηήξην Α.Π.Δ.

Γηπιωκαηηθή
Δξγαζία

Σερλνινγία
Αεξηνζηξνβίισλ (Γε ζα
δηδαρηεί)

Δθαξκνγέο Τιηθψλ ζε
Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο

Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ (Γε ζα
δηδαρηεί)

Μέζνδνη ρεδηαζκνχ
Ορεκάησλ (Γε ζα
δηδαρηεί)

Ζιηαθή Σερληθή /
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα
Δθαξκνγέο Τιηθψλ ζε
Δλεξγεηαθέο θαη
Πεξηβαιινληηθέο
Σερλνινγίεο

Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ ΗΗ

Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ
Πεξηβαιινληηθή
Γηαρείξηζε

Ζιηαθή Σερληθή /
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα

Πεξηβαιινληηθή
Γηαρείξηζε

Σερληθή θαη Δλεξγεηαθή
Ννκνζεζία
Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή ΗΗ

Αλάιπζε Κηλδχλνπ θαη
Αζθάιεηα Μεγάισλ
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Σερληθή θαη Δλεξγεηαθή
Ννκνζεζία

ρεδηαζκφο κε ρξήζε
Τπνινγηζηή

Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξξχπαλζεο
Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε
Δλεξγεηαθψλ θαη
Βηνκεραληθψλ
Δμσηεξηθνηήησλ (Γε ζα
Μεζνδνινγίεο
δηδαρηεί)
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ
Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο Δλέξγεηαο
Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα
ΗΗ

Σερληθννηθνλνκηθή
Μειέηε

Πξνζνκνίσζε θαη
Γπλακηθή πζηεκάησλ

Δηδηθά Κεθάιαηα
Παξαγσγήο Δλέξγεηαο

Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε
Δλεξγεηαθψλ θαη
Βηνκεραληθψλ
Δμσηεξηθνηήησλ (Γε ζα
δηδαρηεί)
Μεζνδνινγίεο
Δμνηθνλφκεζεο
Δλέξγεηαο θαη
Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθψλ
πζηεκάησλ

Πνιηηηθή Έξεπλαο,
Σερλνινγίαο θαη
Καηλνηνκίαο

Αλεκνγελλήηξηεο,
Τδξνζηξφβηινη θαη
Τδξνειεθηξηθά Έξγα

Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσλ
πζηεκάησλ

Δηδηθά Κεθάιαηα
Σερλνινγηψλ
Αληηξξχπαλζεο

Πξνζνκνίσζε θαη
Γπλακηθή πζηεκάησλ

Ζιηαθή Σερληθή /
Φσηνβνιηατθά
πζηήκαηα
Φαηλφκελα Καχζεο

Δλεξγεηαθφο
ρεδηαζκφο Κηηξίσλ ΗΗ

Φαηλφκελα Καχζεο

Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά Αέξησλ
Ρχπσλ

2. Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα ΗΗ

1. Σερληθννηθνλνκηθή
Μειέηε

Πνιηηηθή Έξεπλαο,
Σερλνινγίαο θαη
Καηλνηνκίαο

Δθπνκπέο θαη
Μεηαθνξά Αέξησλ
Ρχπσλ

Αληιηνζηάζηα / ηαζκνί
πκπίεζεο θαη ηερλνινγίεο
κεηαθνξάο κάδαο ζε
θιεηζηνχο αγσγνχο

10ν

Αληιηνζηάζηα / ηαζκνί
πκπίεζεο θαη ηερλνινγίεο
κεηαθνξάο κάδαο ζε
θιεηζηνχο αγσγνχο

Αλεκνγελλήηξηεο,
Τδξνζηξφβηινη θαη
Τδξνειεθηξηθά Έξγα

ρεδηαζκφο κε ρξήζε
Τπνινγηζηή

Βηνκεραληθή Γηνίθεζε

Καηαζθεπέο θαη Τιηθά
9ν

Γπλακηθή
Πεξηζηξεθφκελσλ
πζηεκάησλ

Βηνκεραληθήο
Γηνίθεζεο

Καηαζθεπαζηηθή

9ν

8.5 Τπνινγηζκόο ηνπ βαζκνύ δηπιώκαηνο
Ο βαζκφο Γηπιψκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηελ αθφινπζε κέζνδν:
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α) φια ηα καζήκαηα, 35 ηνπ πξψηνπ θχθινπ 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 Γηπισκαηηθή Δξγαζία έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο Wδ=6.
Ο βαζκφο ηνπ Γηπιψκαηνο (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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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ
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9. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
Πεξηγξάθνληαη ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
πληκήζεηο:
Δμ. : Δμάκελν πνπδψλ
Χ.Γ. : Ώξεο Γηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο
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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
5
Γηδάζθωλ: Θ. Επγθηξίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: χλνια. Πξαγκαηηθνί αξηζκνί. Αθνινπζίεο πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. εηξέο
πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Πξαγκαηηθέο ζπλαξηήζεηο κίαο κεηαβιεηήο. Όξηα θαη ζπλέρεηα ζπλαξηήζεσλ.
Παξάγσγνη ζπλαξηήζεσλ. Δθαξκνγέο παξαγψγσλ. Αφξηζηα θαη νξηζκέλα νινθιεξψκαηα,
γεληθεπκέλα νινθιεξψκαηα. Δθαξκνγέο νινθιεξσκάησλ. Γπλακνζεηξέο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο, νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε:


λα εμεηάδνπλ ηε ζχγθιηζε αθνινπζηψλ θαη ζεηξψλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, θαζψο θαη
δπλακνζεηξψλ,

λα ππνινγίδνπλ ηηκέο άπεηξσλ αζξνηζκάησλ,

λα κειεηνχλ πιήξσο ζπλαξηήζεηο κίαο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο,

λα παξαγσγίδνπλ παξακεηξηθά νξηζκέλεο θαη ζε πεπιεγκέλε κνξθή ζπλαξηήζεηο,

λα πξνζδηνξίδνπλ εθαπηφκελεο επζείεο ζε επίπεδεο θακπχιεο πνπ πεξηγξάθνληαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο,

λα ππνινγίδνπλ αφξηζηα, νξηζκέλα θαη γεληθεπκέλα νινθιεξψκαηα,

λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ,

λα ππνινγίδνπλ εκβαδά επίπεδσλ ρσξίσλ θαη κήθε επίπεδσλ θακππιψλ,

λα πξνζεγγίδνπλ ζπλαξηήζεηο κε πνιπψλπκα.
Γηδαζθαιία: Γηαιέμεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: Μία ελδηάκεζε (25%) θαη κία ηειηθή (75%) γξαπηή εμέηαζε.

102 Μαζεκαηηθά ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
2

4

5

Γηδάζθωλ: Θ. Επγθηξίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Μαζεκαηηθά Η
Πεξηερόκελν: Ο ρψξνο ℝn. Δπηθάλεηεο β΄ βαζκνχ. Πξαγκαηηθέο ζπλαξηήζεηο πνιιψλ
κεηαβιεηψλ. Μεξηθέο παξάγσγνη. Αιπζηδσηή παξαγψγηζε. Παξάγσγνο θαηά θαηεχζπλζε. Αθξφηαηα.
Σχπνο Taylor. Γηπιά νινθιεξψκαηα. Σξηπιά νινθιεξψκαηα. Γηαλπζκαηηθέο ζπλαξηήζεηο. Κακπχιεο.
Δπηθακπχιηα νινθιεξψκαηα. Παξαγψγηζε βαζκσηψλ θαη δηαλπζκαηηθψλ πεδίσλ. πληεξεηηθά πεδία.
Θεψξεκα ηνπ Green. Δπηθαλεηαθά νινθιεξψκαηα. Θεσξήκαηα ησλ Gauss θαη Stokes.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Οη θνηηεηέο πνπ νινθιεξψλνπλ
επηηπρψο ην κάζεκα ζα κπνξνχλ λα:












παξαγσγίδνπλ ζπλαξηήζεηο πνιιψλ κεηαβιεηψλ,
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα θπιηλδξηθψλ θαη ζθαηξηθψλ ζπληεηαγκέλσλ,
πξνζδηνξίδνπλ αθξφηαηα (ειεχζεξα/δεζκεπκέλα) θαη ζαγκαηηθά ζεκεία,
γξακκηθνπνηνχλ ζπλαξηήζεηο θαη λα βξίζθνπλ εθαπηφκελα επίπεδα,
ππνινγίδνπλ δηπιά θαη ηξηπιά νινθιεξψκαηα,
δηαρεηξίδνληαη δηαλχζκαηα,
παξαγσγίδνπλ δηαλπζκαηηθέο ζπλαξηήζεηο,
αλαγλσξίδνπλ αζηξφβηια θαη ζσιελνεηδή πεδία,
πξνζδηνξίδνπλ ζπλαξηήζεηο δπλακηθνχ ζπληεξεηηθψλ πεδίσλ,
πεξηγξάθνπλ παξακεηξηθά θακπχιεο θαη επηθάλεηεο,
ππνινγίδνπλ ηελ θπθινθνξία θαηά κήθνο θακπχιεο θαη ηε ξνή κέζσ επηθάλεηαο
δηαλπζκαηηθψλ πεδίσλ,

αμηνπνηνχλ ηα ζεσξήκαηα Green, Gauss θαη Stokes.
Γηδαζθαιία: Γηαιέμεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: Μία ελδηάκεζε (25%) θαη κία ηειηθή (75%) γξαπηή εμέηαζε.
103 Φπζηθή

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

1
4
5
Γηδάζθωλ: Δ. νπιηψηεο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν 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 Ύιε.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα απνηειεί βάζε γηα ηε
δηδαζθαιία καζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπηζηήκε ηνπ Ζιεθηξνκαγλεηηζκνχ. Με ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο είλαη ηθαλνί λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα
Ζιεθηξνκαγλεηηζκνχ απιψλ ζπζηεκάησλ ελψ απνθηνχλ ηηο βάζεηο γηα ηελ επίιπζε πην ζχλζεησλ
πξνβιεκάησλ
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 4 ψξεο Θεσξία - Αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, πξναηξεηηθή εμέηαζε πξνφδνπ.
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104 Υεκεία

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
1

60

4

5

Γηδάζθνληεο: Γ. Μαξλέιινο – Δ. Σφιεο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δνκήο ηνπ αηφκνπ, Κβαληνκεραληθή πξνζέγγηζε
ηνπ αηφκνπ, Ζιεθηξνληαθή δηακφξθσζε ησλ αηφκσλ, Πεξηνδηθφ ζχζηεκα ησλ ζηνηρείσλ, Ηνληηθφο
δεζκφο, Οκνηνπνιηθφο δεζκφο, Μνξηαθή γεσκεηξία, Ζ ζεσξία δεζκνχ ζζέλνπο, Τβξηδηζκφο, Θεσξία
κνξηαθψλ ηξνρηαθψλ, Μεηαιιηθφο δεζκφο, Γηακνξηαθέο δπλάκεηο, Υεκηθή θηλεηηθή, Υεκηθή ηζνξξνπία,
Γηαιχκαηα, Ομέα - βάζεηο – άιαηα, Ομεηδναλαγσγή ειεθηξνρεκεία, Ζ ηερληθή ηεο πεξίζιαζεο αθηίλσλ
Υ, Φαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο αλάιπζεο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο
βαζηθέο αξρέο ηεο ρεκείαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα αλφξγαλεο ρεκείαο θαη θπζηθνρεκείαο.
Μέζσ ζεσξεηηθψλ δηαιέμεσλ θαη κε ιχζεηο ζπλαθψλ αζθήζεσλ, νη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζηηο βαζηθέο
αξρέο ηηο ρεκείαο θαη ζε εθαξκνγέο πνπ άπηνληαη ηεο επηζηήκεο ηνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ (π.ρ.
Τιηθά, Κηλεηηθή, Θεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία, Ζιεθηξνρεκεία, θα) θαη ζα ζπλαληήζνπλ ζηα επφκελε έηε
θαζψο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, Τπνρξεσηηθή ελδηάκεζε εμέηαζε.
105 Δηζαγωγή ζηνπο Η/Τ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

1
5
5
Γηδάζθνληεο: Μ. Πνιίηεο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Γεληθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηε δνκή θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο, βαζηθέο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ππνινγηζηέο. Δθκάζεζε ησλ βαζηθψλ
αξρψλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη πεξηβάιινλ εξγαζίαο MATLAB: ε
γξακκή εληνιψλ, αξρεία ηχπνπ Script, πίλαθεο, δπλαηφηεηεο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο
απνηειεζκάησλ ζην MATLAB, δηαγξάκκαηα ξνήο, δνκέο επηινγήο θαη επαλάιεςεο, έμνδνο
δεδνκέλσλ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δψζεη
ζηνλ ζπνπδαζηή φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ Ζ/Τ. Με ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζεη ηξφπνπο επίιπζεο
απιψλ αιγνξηζκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη λα επηδείμεη ηελ επίιπζε ηνπο κε ρξήζε κηαο γιψζζαο
πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ (πεξηβάιινλ Matlab) θαηαλνψληαο ηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία. Αθφκε
ζηφρνο είλαη λα εκπιαθνχλ νη θνηηεηέο ζε ζπλεξγαηηθή επίιπζε πην ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε
θάζε εθπφλεζεο νκαδηθψλ εξγαζηψλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο.
Αμηνιόγεζε: Πνιιαπιέο πξνζζεηηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο (πξφνδνη) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
παξαδφζεσλ (20%) θαη ηειηθή γξαπηή εμέηαζε (80 - 100%).

106 Αξηζκεηηθή Αλάιπζε θαη Πξνζνκνίωζε

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
6

5

5

Γηδάζθνπζα: Ρ. σηεξνπνχινπ
Πξναπαηηνύκελα: Μαζεκαηηθά Η, ΗΗ, ΗΗΗ, Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ ΜATLAB γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ αξηζκεηηθήο
αλάιπζεο, Βαζηθέο έλλνηεο θαη ζηνηρεία αλάιπζεο. Αλαπαξάζηαζε αξηζκψλ θαη ζθάικαηα
αξηζκεηηθψλ ιχζεσλ. Γξακκηθά ζπζηήκαηα. Ρίδεο εμηζψζεσλ. Με γξακκηθά ζπζηήκαηα.
Βειηηζηνπνίεζε. Πξνζαξκνγή θακπχιεο. Αξηζκεηηθή παξεκβνιή θαη πνιπσλπκηθή πξνζέγγηζε.
Αξηζκεηηθή Παξαγψγηζε θαη Οινθιήξσζε. πλήζεηο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: ηφρνο 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 ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίδεη κε ηε ρξήζε
βαζηθψλ αξρψλ θαη θιαζηθψλ κεζφδσλ αξηζκεηηθήο αλάιπζεο πξνβιήκαηα ηεο επηζηήκε ηνπ
Μεραληθνχ θαη λα εκβαζχλεη ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηέηνησλ κεζφδσλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 3 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο εξγαζηήξην θαη
αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, κε πξνεηδνπνηεκέλεο ελδηάκεζεο νιηγφιεπηεο εμεηάζεηο θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ, εβδνκαδηαίεο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο.
107 ηαηηζηηθή

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
3

5

6

Γηδάζθνπζα: . Παλαγησηίδνπ
Πξναπαηηνύκελα: Μαζεκαηηθά
Πεξηερόκελν: Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή: ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, θαηαλνκή
ζπρλφηεηαο, ηζηφγξακκα, ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο (κέζε ηηκή, κεζαία ηηκή, ζπρλφηεξε ηηκή, εχξνο,
κεηαβιεηφηεηα, ηππηθή απφθιηζε). Θεσξία Πηζαλνηήησλ: βαζηθέο αξρέο πηζαλνηήησλ, γεγνλφο, ππφ
ζπλζήθε πηζαλφηεηα, πξνζζεηηθφο θαη πνιιαπιαζηαζηηθφο λφκνο ησλ πηζαλνηήησλ, Θεψξεκα Bayes.
Καηαλνκέο Πηζαλφηεηαο, δηαθξηηέο θαη ζπλερείο ηπραίεο κεηαβιεηέο, αλακελφκελε ηηκή, κεηαβιεηφηεηα
θαη ηππηθή απφθιηζε. Γλσζηέο Καηαλνκέο: Bernoulli, δησλπκηθή, γεσκεηξηθή, Poisson, νκνηφκνξθε,
εθζεηηθή, Γάκκα, θαλνληθή θαηαλνκή θαη Κεληξηθφ Οξηαθφ Θεψξεκα, θαηαλνκή Student, X2 θαη F.
ηαηηζηηθέο εθηηκήζεηο: θαηαλνκέο δεηγκαηνιεςίαο, ζεκεηαθή εθηίκεζε, ηδηφηεηεο εθηηκεηξηψλ,
δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο. ηαηηζηηθφο Έιεγρνο: ζθάικα ηχπνπ I θαη ζθάικα ηχπνπ II, απαηηνχκελν
κέγεζνο δείγκαηνο, έιεγρνο πξνζαξκνγήο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο
νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ θαη ηα
εξγαιεία ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο δηαιέμεηο (Ώξεο δηδαζθαιίαο: 65, Θεσξία: 39, Αζθήζεηο: 26).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (ππνρξεσηηθή), ελδηάκεζε εμέηαζε ή/θαη εξγαζία
(πξναηξεηηθή).
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
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6.5

Γηδάζθωλ: Η. Μπξηζίδεο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηθή, Αληνρή Τιηθψλ, Μεραλνινγηθφ ρέδην
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Ζ παξνπζίαζε, ε θαηαλφεζε θαη
εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ζηνηρείσλ κεραλψλ θαη κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ κέζα
απφ ηελ αλάιπζε απιψλ ζηνηρείσλ κεραλψλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 3 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο) θαη 1
πξναηξεηηθή εξγαζία.
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, πξναηξεηηθή εμέηαζε πξνφδνπ θαη εξγαζίαο.
109 Σερλνινγία Τιηθώλ Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
2

5

6

Γηδάζθωλ: - . Μαθξίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Φπζηθή, Υεκεία
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,
(ζεκεηαθέο, γξακκηθέο, επίπεδεο, ηξηψλ δηαζηάζεσλ). Κφθθνη, Όξηα Κφθθσλ, Μηθξνδνκή,
Μηθξνζθνπία, Κνθθνκεηξία. Κηλεηηθφηεηα αηφκσλ θαη Γηάρπζε ζε ζηεξεά θαηάζηαζε, (κεραληζκνί,
λφκνη ηνπ Fick). 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, αλαθξπζηάιισζε, αλάπηπμε θφθθσλ). Φπζηθέο
Ηδηφηεηεο, (Ζιεθηξηθέο, Θεξκηθέο, Μαγλεηηθέο, Οπηηθέο).

Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο [13 εβδ. x 5 ψξεο (3-σξ. Θεσξία + 2-σξ. αζθήζεηο)].
Αμηνιόγεζε: 100% γξαπηή ηειηθή εμέηαζε.
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
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Γηδάζθωλ: Η. Μπξηζίδεο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηθή, Σερλνινγία Τιηθψλ Η, ΗΗ
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.

Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 3 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, πξναηξεηηθή εμέηαζε πξνφδνπ.
111 ηαηηθή

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
2
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Γηδάζθωλ: Φ. ηεξγηνχδε
Πξναπαηηνύκελα: Μαζεκαηηθά Η, Φπζηθή, Γξακκηθή Άιγεβξα
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Καηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα δηάθνξα είδε θαηαζθεπψλ/θνξέσλ, ηελ ζηήξημή ηνπο, θαη ηηο θνξηίζεηο (εμσηεξηθέο
θαη εζσηεξηθέο) πνπ αζθνχληαη ζε απηέο. Καηαλφεζε θαη εθαξκνγή κεζφδσλ επίιπζεο ζηαηηθψλ
πξνβιεκάησλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2,5 ψξεο ζεσξία θαη 2,5 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε.
112 Γπλακηθή

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
4
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6.5

Γηδάζθωλ: Γ. Γηαγθφπνπινο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηθή
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).
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο
δπλακηθήο, θαηάζηξσζε ησλ εμηζψζεσλ θίλεζεο ζπζηεκάησλ πιηθνχ ζεκείνπ θαη ζηεξενχ ζψκαηνο
θαη επίιπζε απιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο αλαιπηηθέο θαη αξηζκεηηθέο
κεζφδνπο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 3 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο) θαη
θαη’ νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε.

113 Μεραλνινγηθό ρέδην Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
1

4

5.5

Γηδάζθωλ: Α. Σζνπθλίδαο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Βαζηθνί θαλνληζκνί ISO γηα ην ζρέδην (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), Όςεηο θαη παξνπζίαζε κεραλνινγηθψλ
εμαξηεκάησλ (είδε φςεσλ, ηερληθφ ζθαξίθεκα, θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην, ζρέδην ζπλαξκνιφγεζεο,
θαλνληζκνί θαη ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο), Γηαζηάζεηο (θαλνληζκνί ISO 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).
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο
ηζνδπλακεί κε (α) θαηαλφεζε θαη ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ/θαλνληζκψλ ISO ηνπ
κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ, θαη (β) ηθαλφηεηα ηνπ θνηηεηή λα θαηαζθεπάδεη έλα ζσζηφ, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο ISO, κεραλνινγηθφ ζρέδην γηα κεραλνινγηθφ αληηθείκελν ρακειήο πνιππινθφηεηαο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο ζρεδηαζηηθέο
αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε:70% γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, 30% γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ.
114 Βαζηθέο Αξρέο Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ

4
5
6
Γηδάζθωλ: Η. Μπξηζίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Σερλνινγία Τιηθψλ Η, ΗΗ, Αληνρή Τιηθψλ
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.
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Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ησλ
θχξησλ κεζφδσλ θαηεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ αξρψλ κεηξνινγίαο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 5 ψξεο ζεσξία).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε.
116 Ηιεθηξνηερλία
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
5

5

5

Γηδάζθωλ: Θ. Θενδνπιίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Ρεχµα, ηάζε, ηζρχο. Νφµνη Kirchhoff θαη ζεψξεµα Tellegen. Ζιεθηξηθά ζηνηρεία.
Κπθιψκαηα ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Μέζνδνη αλάιπζεο θπθισµάησλ ζηελ
εµηηνλνεηδή µφληµε θαηάζηαζε. Θεσξήµαηα ειεθηξηθψλ θπθισµάησλ. Ηζρχο θαη ελέξγεηα ζε
θπθιψµαηα µε εµηηνλνεηδή δηέγεξζε. πληειεζηήο ηζρχνο θαη δηφξζσζε. πµµεηξηθά θαη αζχµµεηξα
ηξηθαζηθά θπθιψµαηα. Αλάιπζε θπθισµάησλ µε πεξηνδηθή µε εµηηνλνεηδή δηέγεξζε. Αξµνληθέο θαη
ζεηξά Fourier. ∆ίνδνη θαη αλνξζσηηθέο δηαηάμεηο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Ο θνηηεηήο εηζάγεηαη ζηηο βαζηθέο
γλψζεηο ζεσξίαο θαη αλάιπζεο ειεθηξηθψλ θπθισµάησλ. Μπνξεί θαη αλαιχεη βαζηθά ειεθηξηθά
θπθιψκαηα ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ψζηε λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη άλεηα ηα
καζήκαηα ειεθηξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Ζιεθηξηθέο Μεραλέο,
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δθαξκνγέο). Με ηε βνήζεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ν θνηηεηήο εκπεδψλεη ηελ
απνθηεζείζα γλψζε θαη απνθηά δεμηφηεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα ζρεδίαζε θαη αλάιπζε ειεθηξηθψλ
θπθισκάησλ.
Γηδαζθαιία: Ώξεο παξαδφζεσλ 57 (Θεσξία: 39, Δξγαζηήξην: 18).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, βαζκφο αζθήζεσλ εξγαζηεξίνπ.
117 Ηιεθηξηθέο Μεραλέο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

6
5
5
Γηδάζθωλ: Θ. Θενδνπιίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Ζιεθηξνηερλία
Πεξηερόκελν: Θεµειηψδεηο αξρέο ειεθηξνµαγλεηηζµνχ θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ
µεραλψλ ελαιιαζζφµελνπ θαη ζπλερνχο ξεχµαηνο. Ηζνδχλακα θπθιψκαηα. Κηλεηήξεο ζπλερνχο
ξεχµαηνο. Δπαγσγηθνί θηλεηήξεο ηξηθαζηθνί θαη µνλνθαζηθνί. χγρξνλνη θηλεηήξεο. Ηζνδχλαµν
θχθισµα. Υαξαθηεξηζηηθή ξνπήο-ηαρχηεηαο. Ρχζµηζε ηαρχηεηαο, εθθίλεζε θαη επηινγή θηλεηήξσλ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Ζ εμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηηο
βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθψλ κεραλψλ. Ο θνηηεηήο καζαίλεη λα αλαιχεη ηνπο βαζηθνχο
ηχπνπο ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ ψζηε λα κπνξεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απφδνζή ηνπο θαη ηε
ραξαθηεξηζηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μπνξεί επίζεο λα κειεηά ζπζηήκαηα νδήγεζεο αλάινγα κε ηελ
απαηηνχκελε ξχζκηζε. ην εξγαζηήξην εκπεδψλεη ηηο βαζηθέο ζπλδεζκνινγίεο θαη απνθηά πξαγκαηηθή
εκπεηξία.
Γηδαζθαιία: Ώξεο παξαδφζεσλ 52 (Θεσξία: 40, Δξγαζηήξην: 12).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, βαζκφο αζθήζεσλ εξγαζηεξίνπ.

118 Μεηάδνζε Θεξκόηεηαο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
5

5

5.5

Γηδάζθωλ: Δ. Κσλζηαληηλίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Θεξκνδπλακηθή Η, Μεραληθή Ρεπζηψλ Η, Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηνπο κεραληζκνχο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο: αγσγή, ζπλαγσγή, θαη
αθηηλνβνιία. Αγσγή: ζεξκηθή αγσγηκφηεηα, λφκνο Fourier, εμίζσζε δηάρπζεο ζεξκφηεηαο ζε
θαξηεζηαλέο, θπιηλδξηθέο θαη πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο. Μφληκε αγσγή ζεξκφηεηαο: έλλνηα ζεξκηθήο
αληίζηαζεο, ζεξκηθέο αληηζηάζεηο, θξίζηκν πάρνο κφλσζεο, επαχμεζε κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο κε
πηεξχγηα. Πνιπδηάζηαηε αγσγή ζεξκφηεηαο: αλαιπηηθέο, γξαθηθέο θαη αξηζκεηηθέο κέζνδνη,
παξάγνληαο φςεο ζε ζπλήζεο γεσκεηξίεο. Μεηαβαηηθή αγσγή: αξηζκφο Biot, κέζνδνο νκνηφκνξθσλ
ηδηνηήησλ, αλαιπηηθέο ιχζεηο ζε απιέο γεσκεηξίεο (επίπεδν, θχιηλδξνο, ζθαίξα) θαη ζε εκη-άπεηξν
κέζν, δηαγξάκκαηα Heissler, αξηζκεηηθέο κέζνδνη. Δμαλαγθαζκέλε ζπλαγσγή: λφκνο ςχμεο Newton,
ηνπηθφο θαη κέζνο ζπληειεζηήο ζπλαγσγηκφηεηαο, εμηζψζεηο Navier-Stokes θαη ελέξγεηαο, δηαζηαηηθή
αλάιπζε, αξηζκνί Nusselt, Prandtl, θαη Reynolds, εκπεηξηθέο ζπζρεηίζεηο γηα εζσηεξηθέο θαη
εμσηεξηθέο ξνέο (ζηξσηή θαη ηπξβψδεο ξνέο). Φπζηθή ζπλαγσγή: θπζηθή θπθινθνξία, θειηά Bernard,
αξηζκφο Grashof, εκπεηξηθέο ζπζρεηίζεηο γηα ην ζπληειεζηή ζπλαγσγηκφηεηαο ζην εμσηεξηθφ
επηθαλεηψλ θαη εζψθιεηζησλ ρψξσλ, ζπλδπαζκέλε θπζηθή θαη εμαλαγθαζκέλε ζπλαγσγή. Βξαζκφο
θαη ζπκπχθλσζε: θπζηθφο κεραληζκφο, θακπχιε βξαζκνχ (pool boiling), ζπκπχθλσζε ηχπνπ πκέλνο,
εκπεηξηθέο ζπζρεηίζεηο, βξαζκφο θαη ζπκπχθλσζε ζην εζσηεξηθφ ζσιήλσλ. Θεξκηθή αθηηλνβνιία:
ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, αθηηλνβνιία κέιαλνο ζψκαηνο, λφκνο κεηαηφπηζεο Wien, αιιειεπίδξαζε
αθηηλνβνιίαο θαη χιεο, βαζκφο εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο, απνξξνθεηηθφηεηα, δηαπεξαηφηεηα,
αλαθιαζηηθφηεηα, δηαρένπζεο επηθάλεηεο, θαηέο επηθάλεηεο, λφκνο ηνπ Kirchhoff, λφκνο Stefan—
Boltzmann. Αληαιιαγή αθηηλνβνιίαο κεηαμχ επηθαλεηψλ, ζπληειεζηέο φςεο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 1) θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ
κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο, 2) αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ κεζνδνινγηψλ 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο δηαιέμεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο (13 εβδνκάδεο x 3 ψξεο
ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: 85% ηειηθή εμέηαζε, 15% 3 πξναηξεηηθέο εξγαζίεο.
119 Θεξκνδπλακηθή Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
3

5

6.5

Γηδάζθωλ: Α. Σνκπνπιίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Φπζηθή
Πεξηερόκελν: Βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζµνί, Ο πξψηνο λφµνο ηεο ζεξµνδπλαµηθήο γηα θιεηζηά
ζπζηήµαηα, Ηδηφηεηεο θαζαξψλ νπζηψλ, Γηαγξάκκαηα θάζεο γηα πγξά θαη αέξα, Καηαζηαηηθέο
εμηζψζεηο, Ο πξψηνο λφµνο ηεο ζεξµνδπλαµηθήο γηα αλνηρηά ζπζηήµαηα, Ο δεχηεξνο λφµνο ηεο
ζεξµνδπλαµηθήο, Δληξνπία θαη ν ηξίηνο λφµνο, Κχθινη ηζρχνο, ςχμεο θαη ζέξκαλζεο, Κχθινη αεξίνπ
θαη αηκνχ, Carnot, Otto, Diesel, Brayton, Rankine.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ
θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηζηήκε ηεο ζεξκνδπλακηθήο έηζη ψζηε
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λα γίλεη δπλαηή ε ιχζε ηερλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε αλάιπζε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ κε
έκθαζε ζηηο δηεξγαζίεο ξεπζηψλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή εμέηαζε, 70% ηειηθή εμέηαζε, 30% ελδηάµεζε εμέηαζε.
120 Μεραληθή Ρεπζηώλ Ι
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
4

5

6

Γηδάζθωλ: Δ. Κηθθηλίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Φπζηθή, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Θεξκνδπλακηθή Η
Πεξηερόκελν: Βαζηθνί νξηζκνί. Υαξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ξεπζηψλ. ηαηηθή ησλ Ρεπζηψλ:
κέηξεζε πίεζεο, πδξνζηαηηθέο δπλάκεηο, άλσζε-ε αξρή ηνπ Αξρηκήδε. Γπλακηθή ησλ Ρεπζηψλ.
Δηζαγσγηθέο έλλνηεο, ε εμίζσζε Bernoulli θαη εθαξκνγέο ηεο. Κηλεκαηηθή ησλ ξεπζηψλ, πεξηγξαθή ηνπ
πεδίνπ ξνήο θαηά Euler θαη θαηά Lagrange. Σν ζεψξεκα κεηαθνξάο ηνπ Reynolds. Αλάιπζε φγθνπ
ειέγρνπ κε εθαξκνγή ζηε δηαηήξεζε κάδαο (εμίζσζε ζπλέρεηαο), νξκήο θαη ελέξγεηαο. Γηαθνξηθή
αλάιπζε πεδίσλ ξνήο: ξντθή ζπλάξηεζε, ζηξνβηιφηεηα, δπλακηθφ, ζηνηρεηψδεηο ηδαληθέο (αηξηβείο)
ξνέο θαη ζπλδπαζκφο ηνπο, παξαδείγκαηα, εθαξκνγέο. Δμίζσζε ζπλέρεηαο, εμηζψζεηο νξκήο Euler θαη
Navier Stokes, εμίζσζε ελέξγεηαο θαη εθαξκνγέο απηψλ. Ημψδεηο ξνέο θαη εθαξκνγέο ζε απιέο
γεσκεηξίεο: Ρνή Poiseuille ζε θαλάιη θαη θχιηδξν, ξνή Quette. Γηαζηαηηθή αλάιπζε, νκνηφηεηα,
ραξαθηεξηζηηθνί αξηζκνί. Σν ζεψξεκα ηνπ Buckingham (Π). Ρνή ζε αγσγνχο: πιήξσο αλαπηπγκέλε
ζηξσηή ξνή, εηζαγσγή ζηελ ηπξβψδε ξνή θαη ζηελ έλλνηα ηνπ νξηαθνχ ζηξψκαηνο. Γηαζηαηηθή
αλάιπζε θαη ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ Moody γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηψζεο πίεζεο ζε ιείνπο θαη
ηξαρείο αγσγνχο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα
είλαη ν ππνινγηζκφο πδξνζηαηηθήο πίεζεο κε ρξήζε καλνκέηξνπ, ε εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο Bernoulli
ζε ηδαληθέο ξνέο, ε ρξήζε ηεο εμίζσζεο Poiseuille ζε ημψδεηο ξνέο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ κε
αλάιπζε φγθνπ ειέγρνπ, ν ππνινγηζκφο πηψζεο πίεζεο ζε αγσγνχο, θ.α.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: 75% ηειηθή εμέηαζε, 25% ελδηάκεζε εμέηαζε.
123 Βηνκεραληθή Γηνίθεζε

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
6

5

5.5

Γηδάζθνπζα: . Παλαγησηίδνπ
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηζηηθή, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Σερληθέο πξνβιέςεσλ: Μνληέια
ρξνλνζεηξψλ, αηηηαθά κνληέια, κνληέια γξακκηθήο ηάζεο θαη επνρηθά κνληέια. ρεδίαζε
παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ: ζρεδίαζε πξντφληνο, επηινγή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζρεδίαζε
δπλακηθφηεηαο, ρσξνηαμηθή δηάηαμε. Πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ:
ζπλνιηθή ζρεδίαζε παξαγσγήο, πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ, δηαρείξηζε απνζεκάησλ, έιεγρνο
πνηφηεηαο, ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ.

Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο
νη θνηηεηέο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ιήςεο
απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ (φπσο ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ,
ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ, ειέγρνπ πνηφηεηαο, πξφβιεςεο δήηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο)
θαζψο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο δηαιέμεηο (Ώξεο δηδαζθαιίαο: 65, Θεσξία: 39, Αζθήζεηο: 26).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (ππνρξεσηηθή), ελδηάκεζε εμέηαζε ή/θαη εξγαζία
(πξναηξεηηθή).
127 Ήπηεο θαη Νέεο Μνξθέο Δλέξγεηαο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ

6
4
4.5
Γηδάζθωλ: Γ. θφδξαο
Πξναπαηηνύκελα: Θεξκνδπλακηθή, Μαζεκαηηθά, ηαηηζηηθή
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή. Ζ ελέξγεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ
Πξάζηλε Βίβινο ηεο ΔΔ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Ζ Λεπθή Βίβινο ηεο ΔΔ γηα ηηο
ΑΠΔ. Δλεξγεηαθέο πεγέο θαη απνζέκαηα. Σν Διιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. Ζιηαθή ελέξγεηα – βαζηθέο
αξρέο. Ζιηαθνί ζπιιέθηεο θαη θσηνβνιηατθά. Αηνιηθή ελέξγεηα θαη αηνιηθά πάξθα. Δλεξγεηαθφ
δπλακηθφ ηεο βηνκάδαο θαη ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο. Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ΤΖ ζηαζκνί –
Πιενλεθηήκαηα θαη κεηλεθηήκαηα. Γεσζεξκηθή ελέξγεηα θαη γεσζεξκηθά πεδία. Παιινηξντθή θαη
θπκαηηθή ελέξγεηα. Χθεάληα ζεξκηθή ελέξγεηα. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Θεξκνδπλακηθή αλάιπζε
ζπζηεκάησλ ΑΠΔ. Πεξηβαιινληηθή αλάιπζε ζπζηεκάησλ ΑΠΔ. Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
επηπηψζεηο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά
ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο αηρκήο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπο νη
θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ζέκαηα ησλ ΑΠΔ θαη λα ρεηξίδνληαη
πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο, απνηειεζκαηηθά κε επηζηεκνληθφ ηξφπν.
Γηδαζθαιία: Ώξεο δηδαζθαιίαο 52 (Θεσξία: 26, Αζθήζεηο: 26) – Δξγαζίεο θαη’ νίθνλ: 3.
Αμηνιόγεζε: Σειηθή γξαπηή εμέηαζε (ππνρξεσηηθή), Δλδηάκεζε γξαπηή εμέηαζε (πξναηξεηηθή).
131 Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
6

4

4.5

Γηδάζθωλ: Γ. Μαξλέιινο θαη Δ. Πάπηζηα (Δπηθνπξηθή Γηδαζθαιία)
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, Πεγέο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, Φαηλφκελν ηνπ
Θεξκνθεπίνπ, Σξχπα ηνπ φδνληνο, Όμηλε βξνρή, Αλάιπζε θαη κέηξεζε ξχπσλ, Έιεγρνο ζηαηηθψλ θαη
θηλεηψλ πεγψλ, ρεδηαζκφο δηεξγαζίαο, Αησξνχκελα ζσκαηίδηα, Σερλνινγίεο απνκάθξπλζεο
ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ (Κπθιψλεο, Ζιεθηξνζηαηηθά θίιηξα, αθφθηιηξα, Πιπληξίδεο ζσκαηηδίσλ),
Σερλνινγίεο ειέγρνπ εθπνκπψλ VOCs, NOX θαη SOX.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.

69

Αλαπηχζζνληαη επίζεο ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ (ηερλνινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ)
ζπζηεκάησλ αέξηαο αληηξχπαλζεο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, Πξναηξεηηθή ελδηάκεζε εμέηαζε.
132 Μαζεκαηηθά ΙΙΙ
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
3

4

5

Γηδάζθωλ: Θ. Επγθηξίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗI, Γξακκηθή Άιγεβξα
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγηθά ζηνηρεία. πλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο α΄ ηάμεο. Δμηζψζεηο
ρσξηδνκέλσλ κεηαβιεηψλ. Αθξηβείο εμηζψζεηο, νινθιεξσηηθνί παξάγνληεο. Γξακκηθέο εμηζψζεηο.
Δπίιπζε κε αληηθαηάζηαζε. πλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο αλψηεξεο ηάμεο. Γξακκηθέο εμηζψζεηο κε
ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. Τπνβηβαζκφο ηάμεο. Δπίιπζε κε νκνγελψλ εμηζψζεσλ. Μεηαζρεκαηηζκφο
Laplace θαη ρξήζε ηνπ γηα ηελ επίιπζε δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Δπίιπζε δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ κε
δπλακνζεηξέο, νκαιά θαη ηδηάδνληα ζεκεία. πζηήκαηα δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, επίιπζε κε ηε κέζνδν
ησλ πηλάθσλ. Μηγαδηθνί αξηζκνί. Μηγαδηθέο ζπλαξηήζεηο. Παξαγψγηζε κηγαδηθψλ ζπλαξηήζεσλ.
Οινθιήξσζε κηγαδηθψλ ζπλαξηήζεσλ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο, νη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα:

λα γλσξίδνπλ ηα καζεκαηηθά κνληέια γηα ζπγθεθξηκέλα θπζηθά πξνβιήκαηα,

λα αλαγλσξίδνπλ ηε γεληθή κνξθή δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ,

λα εθαξκφδνπλ θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηελ εχξεζε γεληθψλ θαη κεξηθψλ ιχζεσλ,

λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα αξρηθψλ ηηκψλ,

λα βξίζθνπλ ιχζεηο κε ηε κνξθή ζεηξψλ,

λα αμηνπνηνχλ ην κεηαζρεκαηηζκφ Laplace,

λα επηιχνπλ ζπζηήκαηα δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ,

λα επηιχνπλ γξαθηθά ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ,

λα αληηκεησπίδνπλ βαζηθά ζέκαηα κηγαδηθήο αλάιπζεο.
Γηδαζθαιία: Γηαιέμεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: Μία ελδηάκεζε (25%) θαη κία ηειηθή (75%) γξαπηή εμέηαζε.
133 Θεξκνδπλακηθή ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ

6
5
5.5
Γηδάζθωλ: Α. Σνκπνπιίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Φπζηθή, Θεξκνδπλακηθή Η
Πεξηερόκελν: Ηζνξξνπία ζεξµνδπλαµηθψλ ζπζηεµάησλ, πλαξηήζεηο Gibbs θαη Helmholtz.
∆ηεξγαζίεο θαχζεο. Τπνινγηζµνί µαδψλ ζε ηέιεηα θαχζε, εθαξµνγή ηνπ πξψηνπ ζεξµνδπλαµηθνχ
αμηψµαηνο ζηηο δηεξγαζίεο θαχζεο, ζεξµνγφλνο δχλαµε, ελζαιπία αληίδξαζεο. Δθαξµνγή ηνπ
δεχηεξνπ αμηψµαηνο ζε δηεξγαζίεο θαχζεο. Θεξκνδπλακηθέο ρέζεηο, Δμηζψζεηο Maxwell.
Θεξµνδπλαµηθέο ηδηφηεηεο ζπζηεµάησλ ζηαζεξήο ρεµηθήο ζχζηαζεο, ηδαληθψλ αεξίσλ θαη µηγµάησλ.
Θεξµνδπλαµηθέο ηδηφηεηεο αεξίσλ µηγµάησλ µεηαβιεηήο ζχζηαζεο. Υεµηθφ δπλαµηθφ θαη ρεµηθή
ηζνξξνπία, ∆ηάζπαζε.

Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα απηφ ζηνρεχεη ζηελ
θαηαλφεζε ηεο ζεσξεηηθήο βάζεο ηεο ηζνξξνπίαο ζεξκνδπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, ζεξκνδπλακηθψλ
ζρέζεσλ θαη ησλ ζεξκνδπλακηθψλ ηδηνηήησλ κηγκάησλ ζηαζεξήο θαη κεηαβιεηήο ζχζηαζεο ζε
θαηλφκελα θαχζεο θαη ρεκηθήο ηζνξξνπίαο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: Μία ελδηάκεζε (25%) θαη κία ηειηθή (75%) γξαπηή εμέηαζε.
135 Σερλνινγία Τιηθώλ ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ

3
5
6
Γηδάζθνπζα: Φ. ηεξγηνχδε
Πξναπαηηνύκελα: Σερλνινγία Τιηθψλ ΗΗ
Πεξηερόκελν: Γηαγξάκκαηα Φάζεσλ ζε Ηζνξξνπία, (ζηεξεά δηαιχκαηα, ζεξκνδπλακηθή εξκελεία,
λφκνο ηνπ Gibbs, δηκεξή δηαγξάκκαηα, ηζφκνξθα, επηεθηηθά, κε πεξηηεθηηθφ ζεκεην). Σν δηάγξακκα
ηζνξξνπίαο Fe-C. Βαζηθέο αξρέο ζηεξενπνίεζεο κεηάιισλ θαη θξακάησλ (νκνγελήο θαη εηεξνγελήο
ζηεξενπνίεζε). 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. Ομείδσζε,
Γηάβξσζε θαη Πξνζηαζία.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ
κεηαζρεκαηηζκψλ θάζεσλ ησλ κεηαιιηθψλ πιηθψλ θαη επίδξαζε απηψλ ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο
Δηζαγσγή ζε βηνκεραληθά κεηαιιηθά θξάκαηα, θαζψο θαη ζε θεξακηθά, πνιπκεξή θαη ζχλζεηα πιηθά.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο [13 εβδ. x 5 ψξεο (3-σξ. Θεσξία + 2-σξ. αζθήζεηο)].
Αμηνιόγεζε: 100% γξαπηή ηειηθή εμέηαζε.
137 Μαζεκαηηθά ΙV

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

4
4
5
Γηδάζθωλ: Θ. Επγθηξίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Γξακκηθή Άιγεβξα, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Μαζεκαηηθά ΗΗΗ.
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηηο Μεξηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο (ΜΓΔ). Παξαδείγκαηα ΜΓΔ. ΜΓΔ
πξψηεο ηάμεο. Γξακκηθέο, εκηγξακκηθέο θαη ζρεδφλ γξακκηθέο ΜΓΔ. Υαξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο. Σν
πξφβιεκα Cauchy. ΜΓΔ δεχηεξε ηάμεο, ηαμηλφκεζε, θαλνληθέο κνξθέο. Σν πξφβιεκα ησλ ηδηνηηκψλ.
Δμηζψζε Laplace, επίιπζε ζε θαξηεζηαλέο θαη πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο, πεξηπηψζεηο κε νκνγελψλ
ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ θαη εκηάπεηξσλ ρψξσλ. Οξζνγψληεο ζπλαξηήζεηο, ζεηξέο θαη νινθιήξσκα
Fourier. Δμίζσζε ζεξκφηεηαο, πεξηπηψζεηο άπεηξεο θαη εκηάπεηξεο πιάθαο. Δηδηθέο ζπλαξηήζεηο.
Δμίζσζε θχκαηνο, πεπεξαζκέλε θαη άπεηξε ρνξδή.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Μεηά ηελ επηηπρή εμέηαζή ηνπο ζην
κάζεκα, νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα:
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λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηάθνξα είδε ΜΓΔ,
λα εμάγνπλ ηα καζεκαηηθά κνληέια γηα δηάθνξα θπζηθά πξνβιήκαηα,
λα επηιχνπλ ΜΓΔ κε ηε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθψλ θακππιψλ,
λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ηδηνηηκψλ,
λα κεηαζρεκαηίδνπλ ΜΓΔ ζε θαλνληθέο κνξθέο,
λα εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν ρσξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη άιιεο ηερληθέο γηα ηελ επίιπζε
ΜΓΔ,

λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ,

λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ζε πεπεξαζκέλνπο, εκηάπεηξνπο θαη άπεηξνπο ρψξνπο,

λα αμηνπνηνχλ νξζνγψληεο ζπλαξηήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζεηξέο θαη ηα
νινθιεξψκαηα Fourier.
Γηδαζθαιία: Γηαιέμεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: Μία ηειηθή γξαπηή εμέηαζε (100%).
138 ηνηρεία Μεραλώλ ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ

5
5
5.5
Γηδάζθωλ: Η. Μπξηζίδεο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηθή, Αληνρή Τιηθψλ, Μεραλνινγηθφ ρέδην, ηνηρεία Μεραλψλ Η
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 3 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο) θαη 1
πξναηξεηηθή εξγαζία.
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, πξναηξεηηθή εμέηαζε πξνφδνπ θαη εξγαζίαο.
140 Σαιαληώζεηο θαη Γπλακηθή Μεραλώλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
5

5

5.5

Γηδάζθωλ: Γ. Γηαγθνπνπινο
Πξναπαηηνύκελα: Γπλακηθή
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Καηαλφεζε ησλ ηαιαλησηηθψλ
θαηλνκέλσλ ησλ κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ, εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεζνδνινγίαο ησλ
πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε κειέηε πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζην βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 3 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο) θαη
θαη’ νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε.
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
1

2

2

Γηδάζθνπζα: Γξ. . Υξεζηίδνπ
Πξναπαηηνύκελα: Γιώζζα: Αγγιηθά
Πεξηερόκελν: To πεδίν ησλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Σν επάγγεικα ησλ Μεραλνιφγσλ
Μεραληθψλ, Σνκείο εξγαζίαο ησλ Μεραλνιφγσλ, Δηζαγσγή ζηε Μεραληθή Ρεπζηψλ , ν Blaise Pascal
θαη ε Τδξνζηαηηθή , ν Αξρηκήδεο θαη ε Γεχηεξε Αξρή ηεο Τδξνζηαηηθήο, Τιηθά βηνκεραλίαο
απηνθηλήησλ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Γεληθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηελ εηδηθή γιψζζα ηεο επηζηήκεο ηνπο,
ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο/ηηο επηηξέςνπλ λα θαηαλννχλ εθηελή
αγγιφθσλα θείκελα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Αθφκε, ζηφρνο είλαη λα
απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηηο πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο/ηηο επηηξέςνπλ λα
αληαπνθξίλνληαη ζε γεληθφηεξεο θαη εηδηθφηεξεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ
αληηθείκελν. Γεληθά νη θνηηεηέο εμαζθνχληαη θαη ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο:
αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε θεηκέλνπ , παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη
αθνπζηηθή, κε ζεκαηηθή πνπ αληιείηαη απφ ηελ επηζηήκε ηνπο.
Σν κάζεκα ζηνρεχεη παξάιιεια λα δηδάμεη ηελ αγγιηθή ηερληθή νξνινγία ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ
ηεο Μεραλνινγίαο αιιά θαη λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα βξνπλ ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο ζηελ
μέλε γιψζζα κε ηνπο νπνίνπο ε επηζηεκνληθή γλψζε ηνπο επηθνηλσλείηαη απνηειεζκαηηθά ζηνλ
αλαγλψζηε ή αθξναηή.
Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ππνβάιινπλ πξνο ην
ηέινο ηνπ εμακήλνπ γξαπηή εξγαζία κέζα απφ ζεκαηηθνχο άμνλεο εληαγκέλνπο ζηελ επηζηήκε ηνπο,
ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ κε δηαδηθαζίεο πξνζνκνίσζεο ζπλεδξίνπ κεραλνιφγσλ εληφο αηζνχζεο κε
θνηλφ ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο, θαη ηελ απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά.
Γηδαζθαιία: 2 ψξεο ζεσξεηηθέο παξαδφζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπκκεηνρηθή δηδαζθαιία.
Αμηνιόγεζε:
α) Δξγαζία κε παξνπζίαζε 25%, πκκεηνρηθή παξνπζία 25%, Σειηθή γξαπηή
εμέηαζε 50%
β) Δξγαζία κε παξνπζίαζε 25%, Σειηθή γξαπηή εμέηαζε 75%
γ) πκκεηνρηθή παξνπζία 25%, Σειηθή γξαπηή εμέηαζε 75%
δ) Σειηθή γξαπηή εμέηαζε 100%
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
2

74

2

2

Γηδάζθνπζα: Γξ. . Υξεζηίδνπ
Πξναπαηηνύκελα: Αγγιηθά Η
Γιώζζα: Αγγιηθά
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηε Θεξκνδπλακηθή, Πξψηνο Γεχηεξνο θαη Σξίηνο Νφκνο
Θεξκνδπλακηθήο, Θεξκνδπλακηθνί θχθινη, ζεξκηθέο κεραλέο, Βελδηλνθίλεηεο κεραλέο,
Πεηξειαηνθίλεηεο κεραλέο, Κχθινο 4 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο, Μεραλέο εμσηεξηθήο θαχζεο, Αηκνκεραλέο,
Αηκνηνπξκπίλεο, Παιηλδξνκηθέο κεραλέο, Μεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, Βελδηλνκεραλή 2-ρξφλσλ,
Μεραλή ληίδει, Ζιεθηξνθηλεηήξαο, Νηηδεινθίλεηεο ή βελδηλνθίλεηεο κεραλέο;
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Γεληθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηελ εηδηθή γιψζζα ηεο επηζηήκεο ηνπο,
ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο/ηηο επηηξέςνπλ λα θαηαλννχλ εθηελή
αγγιφθσλα θείκελα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Αθφκε, ζηφρνο είλαη λα
απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηηο πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο/ηηο επηηξέςνπλ λα
αληαπνθξίλνληαη ζε γεληθφηεξεο θαη εηδηθφηεξεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ
αληηθείκελν. . Γεληθά νη θνηηεηέο εμαζθνχληαη θαη ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο:
αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε θεηκέλνπ , παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη
αθνπζηηθή, κε ζεκαηηθή πνπ αληιείηαη απφ ηελ επηζηήκε ηνπο.
Σν κάζεκα ζηνρεχεη παξάιιεια λα δηδάμεη ηελ αγγιηθή ηερληθή νξνινγία ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ
ηεο Μεραλνινγίαο αιιά θαη λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο λα βξνπλ ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο ζηελ
μέλε γιψζζα κε ηνπο νπνίνπο ε επηζηεκνληθή γλψζε ηνπο επηθνηλσλείηαη απνηειεζκαηηθά ζηνλ
αλαγλψζηε ή αθξναηή.
Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ππνβάιινπλ πξνο ην
ηέινο ηνπ εμακήλνπ γξαπηή εξγαζία κέζα απφ ζεκαηηθνχο άμνλεο εληαγκέλνπο ζηελ επηζηήκε ηνπο,
ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ κε δηαδηθαζίεο πξνζνκνίσζεο ζπλεδξίνπ κεραλνιφγσλ εληφο αηζνχζεο κε
θνηλφ ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο, θαη ηελ απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά.
Γηδαζθαιία: 2 ψξεο ζεσξεηηθέο παξαδφζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπκκεηνρηθή δηδαζθαιία.
Αμηνιόγεζε:
α) Δξγαζία κε παξνπζίαζε 25%, πκκεηνρηθή παξνπζία 25%, Σειηθή γξαπηή
εμέηαζε 50%
β) Δξγαζία κε παξνπζίαζε 25%, Σειηθή γξαπηή εμέηαζε 75%
γ) πκκεηνρηθή παξνπζία 25%, Σειηθή γξαπηή εμέηαζε 75%
δ) Σειηθή γξαπηή εμέηαζε 100%
144 Γξακκηθή Άιγεβξα

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ

1
3
3.5
Γηδάζθωλ: Κ. Μπαιαζζάο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Γηαλπζκαηηθφο Λνγηζκφο. Δπζείεο, Δπηθάλεηεο θαη Κακπχιεο ζην Υψξν.
Γηαλπζκαηηθνί Υψξνη θαη Τπφρσξνη. Βάζε θαη Γηάζηαζε Γηαλπζκαηηθψλ Υψξσλ. Πίλαθεο θαη
Οξίδνπζεο. Γξακκηθέο απεηθνλίζεηο ζηελ πεπεξαζκέλε δηάζηαζε θαη πίλαθεο γξακκηθήο απεηθφληζεο.
πζηήκαηα γξακκηθψλ εμηζψζεσλ. Γηαγσληνπνίεζε πηλάθσλ: Ηδηνηηκέο θαη Ηδηνδηαλχζκαηα.
Σεηξαγσληθέο Μνξθέο.

Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη
θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε:

λα γλσξίδνπλ ηε γεληθή κνξθή θακππιψλ θαη επηθαλεηψλ,

λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο ησλ δηαλπζκαηηθψλ ρψξσλ,

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πίλαθεο σο εξγαιεία ζε ζεσξεηηθνχο ή αξηζκεηηθνχο
ππνινγηζκνχο,

λα ππνινγίδνπλ ηδηνηηκέο θαη ηδηνδηαλχζκαηα,

λα ππνινγίδνπλ νξίδνπζεο,

λα επηιχνπλ γξακκηθά ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ,

λα δηαγσληνπνηνχλ πίλαθεο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη πξναηξεηηθέο θαη’νίθνλ εξγαζίεο-αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: Σειηθή γξαπηή εμέηαζε (100 %).
146 Μεραλνινγηθό ρέδην ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
2

4

6

Γηδάζθωλ: Α. Σζνπθλίδαο
Πξναπαηηνύκελα: Μεραλνινγηθφ ρέδην I, Μαζεκαηηθά Η, Φπζηθή, Αγγιηθά Η
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).
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο
ηζνδπλακεί κε (α) θαηαλφεζε θαη ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη
ηερληθψλ κεραλνινγηθήο ζρεδίαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε (κεηαμχ άιισλ) θαηεξγαζίεο, αλνρέο,
ζπλαξκνγέο, αιιεινηνκίεο θαη ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε, (β) ηθαλφηεηα ηνπ θνηηεηή λα θαηαζθεπάδεη έλα
ζσζηφ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ISO, κεραλνινγηθφ ζρέδην γηα κεραλνινγηθφ ζπλαξκνιφγεκα
ρακειήο πνιππινθφηεηαο πνπ άπηεηαη φισλ ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο ζρεδηαζηηθέο
αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε
147 Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
5

5

5.5

Γηδάζθωλ: Γ. Νελέο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηζηηθή
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

75

76

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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (3 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε:80% γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, 20% γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ.
149 Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία - Αξρέο Βηνκεραληθήο Δπηζηήκεο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
2

3

4

Γηδάζθωλ: Η. Μπαθνχξνο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Μέγεζνο θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ – Ο γεληθφο Οηθνλνκηθφο
Πξνυπνινγηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ – Δπελδχζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε – Μνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
ζχλζεζε θεθαιαίνπ – Ξέλν θαη Πηζησηηθφ Κεθάιαην – Αλαπηπμηαθά θαζεζηψηα – Άιιεο κνξθέο
ρξεκαηνδφηεζεο – Ηζνινγηζκφο θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεο – Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο επελδεδπκέλνπ
θεθαιαίνπ – Ηζνξξνπεκέλε θάξηα (Balanced Scorecard).
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη
ηνλ θνηηεηή ζηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο αξρέο, πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
κνλάδσλ, λα αλαιχζεη ηελ ζπκβνιή ηεο θάζε κίαο απφ απηέο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θεθαιαίνπ θαη λα πξνβάιιεη δείθηεο δηαρξνληθήο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο. Δπίζεο δίλεη ζηνλ θνηηεηή ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη κε απιφ ηξφπν βαζηθέο αξρέο
πνπ δηέπνπλ ηελ ηξαηεγηθή ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη λα αλαιχζεη ηελ ζπκβνιή ηεο θάζε
πηπρήο ηεο ηξαηεγηθήο ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ έξγνπ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 2 ψξεο ζεσξία θαη 1 ψξα εξγαζηεξηαθέο
αζθήζεηο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ) θαη δχν θαη’νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε: 80% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 20% θαη’ νίθνλ εξγαζία ή/θαη εμέηαζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ.

199 Δξγαζία Μεραλνινγηθνύ ρεδηαζκνύ (πνπδαζηηθή εξγαζία)

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
5

4

4

Γηδάζθωλ: Α. Σνπξιηδάθεο
Πξναπαηηνύκελα: Δξγαζία Μεραλνινγηθνχ ρεδηαζκνχ (πνπδαζηηθή εξγαζία)
Πεξηερόκελν: Ζ Δξγαζία Μεραλνινγηθνχ ρεδηαζκνχ (πνπδαζηηθή Δξγαζία) απνηειεί έλα
ππνρξεσηηθφ ζέκα ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο θαη κειέηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ θαηαζθεπή θάπνηαο
ζπζθεπήο ή δηεξγαζίαο. Έρεη σο ζηφρν λα θαηαδείμεη ηελ δπλαηφηεηα δηεπηζηεκνληθήο ζχλζεζεο ησλ
γλψζεσλ πνπ έρεη απνθηήζεη θαζψο θαη φηη είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ζηελ
πξάμε.
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. Μέζα απφ ηε
δηαδηθαζία κηαο εθηεηακέλεο αηνκηθήο εκπεηξηθήο εθαξκνγήο ν θνηηεηήο θαιείηαη λα αλαιάβεη
πξσηνβνπιία δηαρείξηζεο ελφο αηνκηθνχ εξεπλεηηθνχ project, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί
(ρσξίο λα έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα) ζε δηπισκαηηθή δηαηξηβή. Καιείηαη λα επηιέμεη απφ
ζεκαηνινγία (πξναηξεηηθή) πνπ αλαξηάηαη εγθαίξσο θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα
ηελ πεξαηηέξσ δηεθπεξαίσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ project. Πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο έξεπλαο, πξνεγείηαη
ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε κέζσ crash course δηαιέμεσλ πνπ ζηνρεχνπλ λα πξντδεάζνπλ ηνπο θνηηεηέο
γηα ηελ έξεπλα, ηηο εξεπλεηηθέο ηερληθέο, λα ηνπο εθνδηάζνπλ κε εξγαιεία φπσο ε δηεξεχλεζε
βηβιηνγξαθίαο, ε νξζή ιεθηηθή/γξαπηή απνηχπσζε εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη απνηειεζκάησλ, ε
απηναμηνιφγεζε θαη ε ιεθηηθή ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο κέζσ ηερληθψλ debate.
Δηδηθφηεξε ζεκαηνινγία ησλ δηαιέμεσλ:
Ο ξφινο θαη ε ζεκαζία ηεο έξεπλαο. Ζζηθή ηεο έξεπλαο. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία: Βαζηθή
νξνινγία, Δπηινγή ελφο πξνβιήκαηνο θαη αλαζεψξεζε ηεο έξεπλαο. χληαμε κηαο εξεπλεηηθήο
πξφηαζεο. πζηήκαηα Βηβιηνγξαθηθήο Αλαθνξάο. Λνγνθινπή. πζηεκαηηθέο αλαδεηήζεηο
βηβιηνγξαθίαο. Λίζηεο βηβιηνγξαθίαο θαη Βάζεηο δεδνκέλσλ. Ζ εξεπλεηηθή εξγαιεηνζήθε ηνπ
Σκήκαηνο. Σερληθέο Debate.
Αλακελφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηφηεηεο: Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο
ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα:



Έρεη νινθιεξψζεη έλα εξεπλεηηθφ ή βηβιηνγξαθηθφ project
Έρεη αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ γηα αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ, ελίζρπζε
ηεο απηελέξγεηαο αιιά θαη δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο

Έρεη εμνηθεησζεί κε ηελ έλλνηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηο ηερληθέο ζπγγξαθήο
δηαθφξσλ κνξθψλ δνθηκίσλ.

Έρεη θαηαλνήζεη ηε ιεθηηθή θαη γξαπηή δηαηχπσζε νξζνχ εξεπλεηηθνχ ιφγνπ θαη αλαπηχμεη
δεμηφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Γηδαζθαιία: Θεσξεηηθή θαηάξηηζε ζε κνξθή crash courses, ζπδήηεζε/αμηνιφγεζε εκπεηξηθψλ
εθαξκνγψλ θαη δηπισκαηηθψλ δηαηξηβψλ απφ ην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο, δηεθπεξαίσζε αηνκηθνχ
Project.
Αμηνιόγεζε: Pass/fail πνπ αμηνινγείηαη σο εμεο: 30% ζπκκεηνρή ζε crash courses παξαδφζεηο
θαη εξγαζίεο, 70% ηειηθή εξγαζία.

77

204 Αηκνπαξαγωγνί Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
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Γηδάζθωλ: Α. Σνκπνπιίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Θεξκνδπλακηθή ΗΗ
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 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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή εμέηαζε, 70% Σειηθή εμέηαζε, 30% ελδηάκεζε εμέηαζε.
205 ηξνβηινκεραλέο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
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Γηδάζθωλ: Α. Σνπξιηδάθεο
Πξναπαηηνύκελα: Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ, Μεραληθή Ρεπζηψλ Η, Μεραληθή Ρεπζηψλ ΗΗ,
Θεξκνδπλακηθή Η, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα ησλ ηξνβηινκεραλψλ
αζρνιείηαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ θαη ηηο εθαξκνγέο
πεξηζηξεθφκελσλ δπλακηθψλ κεραλψλ κεηαηξνπήο ελέξγεηαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
ζηξνβηινκεραλέο.

Σα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο έρνπλ σο αθνινχζσο: 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: Γηαιέμεηο, αζθήζεηο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο κε ρξήζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ.
Δθπφλεζε αηνκηθψλ εξγαζηψλ κε ρξήζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ
πξνβιεκάησλ αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο ζηξνβηινκεραλψλ. Υξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηε
δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο.
Αμηνιόγεζε: Σειηθή εμέηαζε, πξφνδνο, δχν αηνκηθέο εξγαζίεο.
206 Μεραλέο Δζωηεξηθήο Καύζεο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

7
5
4.5
Γηδάζθνληεο: Κνινθνηξψλεο Γεκήηξηνο - Α. Σνκπνπιίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόµελν: Δλεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο, ζεσξεηηθφο
πξνζαξκνζκέλνο, πξαγκαηηθφο θχθινο. Μέζεο πηέζεηο θαη βαζκνί απφδνζεο ησλ παξαπάλσ θχθισλ.
Βαζκφο πνηφηεηαο. Μεραληθφο βαζκφο απφδνζεο. Ηζνινγηζκφο ελέξγεηαο. Τπεξπιήξσζε. Γηαλνκή,
ζρεκαηηζκφο κίγκαηνο, έλαπζε, θαχζε, ηαρχηεηα θαχζεο ζηηο Μ.Δ.Κ. Ρχπαλζε απφ ηηο Μ.Δ.Κ,
αληηξξχπαλζε. Αλάιπζε δπλακνδεηθηηθνχ δηαγξάκκαηνο ησλ Μ.Δ.Κ. Σερληθή ηεο ξπζκίζεσο,
ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΔΚ ζε δηάθνξα θνξηία. 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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηδηψθεηαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα παξαπάλσ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί
λα κειεηήζνπλ ιεηηνπξγία Μ.Δ.Κ. γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο κέζσ εκβάζπλζεο ζηε ζεσξία θαη
αζθήζεσλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή εμέηαζε, Πξναηξεηηθή εξγαζία.
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207 Θέξκαλζε – Φύμε – Κιηκαηηζκόο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
7

80

5

5.5

Γηδάζθωλ: Γ. Παλάξαο
Πξναπαηηνύκελα: Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Θεξκνδπλακηθή Η
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή: ηφρνη ξχζκηζεο ζεξκηθνχ πεξηβάιινληνο. ηνηρεία απφ ηε κεηαθνξά
ζεξκφηεηαο θαη ηε ζεξκνδπλακηθή. Φπρξνκεηξία. Θεξκηθή άλεζε. Θέξκαλζε: Μνλσηηθή ζπκπεξηθνξά
πιηθψλ, ζεξκνκφλσζε. Τπνινγηζκφο ζεξκηθψλ θνξηίσλ. Πεξηγξαθή θαη δηαζηαζηνιφγεζε
ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο. Κιηκαηηζκφο: ηνηρεία ειηαθήο αθηηλνβνιίαο – ζεξκηθά θέξδε. Yπνινγηζκφο
ςπθηηθψλ θνξηίσλ. Πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ απηψλ. Γηαζηαζηνιφγεζε
βαζηθψλ εμαξηεκάησλ θαη δηθηχσλ αεξαγσγψλ. Φχμε: Θεσξεηηθφο θαη πξαγκαηηθφο ςπθηηθφο θχθινο
ζπκπίεζεο αηκνχ. Φπθηηθά κίγκαηα. πζηήκαηα ςχμεο κε κεραληθή ζπκπίεζε αηκνχ. Αληιίεο
ζεξκφηεηαο. Φχμε κε ζπζηήκαηα απνξξφθεζεο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηηο
βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο θαη αλάιπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ. Ο θνηηεηήο εθαξκφδεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε θαηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε δχν κειεηψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θαη’νίθνλ εξγαζία.
Αμηνιόγεζε: 70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% θαη’νίθνλ εξγαζία.
210 Σερληθή Φπζηθώλ Γηεξγαζηώλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

8
4
4.5
Γηδάζθωλ: Δ. Κηθθηλίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Θεξκνδπλακηθή ΗΗ, Δηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο µεραληθήο. Μεηαθνξά νξµήο, ζεξµφηεηαο, µάδαοβαζηθέο αξρέο θη εθαξµνγέο. Γηεξγαζίεο Απνξξφθεζεο. Ηζνξξνπία θάζεσλ θαη ν λφµνο ηνπ Henry.
Απνξξφθεζε ζε πχξγνπο µε βαζµίδεο θαη πιεξσηηθφ πιηθφ. Αληηζηάζεηο ζηε µεηαθνξά µάδαο
µεηαμχ δχν θάζεσλ. ρεδηαζµφο γηα αξαηά θαη ππθλά µίγµαηα. Αλαιπηηθέο θαη Γξαθηθέο Μέζνδνη.
Γηεξγαζίεο Απφζηαμεο. Ηζνξξνπία θάζεσλ ζε δπαδηθά µίγµαηα. Ηδαληθά θαη αδενηξνπηθά µίγµαηα
θαη ν λφµνο ηνπ Raoult. Υξήζε δηαγξαµµάησλ ζχζηαζεο-νη µέζνδνη McCabe Thiele θαη Lewis.
Απφζηαμε πνιπζχλζεησλ µηγµάησλ µε ηελ απινπνηεµέλε µέζνδν (Shortcut). Πχξγνη Φχμεο.
ρεδηαζκφο κε απινπνηεκέλεο κεζφδνπο. Γηεξγαζίεο Πξνζξφθεζεο. Μεραληζµνί θαη ηζφζεξµνη
πξνζξφθεζεο µε έλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά-ε ηζφζεξµνο Langmuir. Αζπλερήο δηεξγαζία
δηαρσξηζµνχ ζε θιίλε πξνζξφθεζεο-ζρεδηαζµφο θιίλεο πξνζξφθεζεο απφ εξγαζηεξηαθά
δεδνµέλα. Γηεξγαζίεο µεµβξαλψλ γηα δηαρσξηζµνχο αεξίσλ θαη πγξψλ. Μνληέια ξνήο. Σν µνληέιν
πιήξνπο αλάµεημεο-αλαιπηηθέο εμηζψζεηο ζρεδηαζµνχ. Πνιχπινθα µνληέια ξνήο. Γηεξγαζίεο
αληίζηξνθεο ψζµσζεο, ππεξ-δηήζεζεο θαη µηθξν-δηήζεζεο. Γηεξγαζίεο µεραληθνχ δηαρσξηζµνχ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ηφζν
ζε παξαδνζηαθέο φζν θαη ζε ζχγρξνλεο θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία
κε ηδηαίηεξε ζε ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο. 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 1 πξναηξεηηθή πξφνδνο.
Αμηνιόγεζε: Σειηθφο Βαζκφο = 0.8×βαζκφο ηειηθήο γξαπηή εμέηαζεο + 0.2×βαζκφο πξνφδνπ.

219 πζηήκαηα Απηνκάηνπ ειέγρνπ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
7

5

5.5

Γηδάζθωλ: Ν. Φαραληίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ, Ζιεθηξνηερλία.
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)).
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: 70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% θαη' νίθνλ εξγαζίεο.
224 ηξαηεγηθή Γηνίθεζε

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
8

4

4.5

Σν κάζεκα δε δηαηίζεηαη ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Ζ θχζε ηεο ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο, Δηαηξηθή απνζηνιή/φξακα, Γηάγλσζε ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, Γηάγλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, Οη ζηξαηεγηθέο ζηε πξάμε,
ηξαηεγηθή αλάιπζε θαη επηινγή, Δθαξκνγή, Αμηνιφγεζε θαη Έιεγρνο ζηξαηεγηθψλ. Αλάιπζε
Πεξηπηψζεσλ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δψζεη
ζηνλ θνηηεηή ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη κε απιφ ηξφπν βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ
ηξαηεγηθή ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη λα αλαιχζεη ηελ ζπκβνιή ηεο θάζε πηπρήο ηεο
ηξαηεγηθήο ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ έξγνπ. Ο θνηηεηήο κεηά ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο,
ζπλεπηθνπξνχκελνπ θαη απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηεο ειιεληθήο θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο,
πξέπεη λα δηαζέηεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 5 ψξεο ζεσξία) θαη κία κεγάιε θαη’ νίθνλ
εξγαζία.
Αμηνιόγεζε: 40% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 60% θαη’ νίθνλ εξγαζία.
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228 Τπνινγηζηηθή Μεραληθή Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
7

82

4

4.5

Γηδάζθωλ: Δ. Κηθθηλίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Μαζεκαηηθά, Αξηζκεηηθή Αλάιπζε, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Μεραληθή Ρεπζηψλ
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή. Οη αξρέο δηαηήξεζεο θαη ε µαζεµαηηθή ηνπο ζεµειίσζε θαη πεξηγξαθή
µέζσ µεξηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Αδηαζηαηνπνίεζε θαη ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο. Πξνβιήµαηα
ζπλνξηαθψλ ηηµψλ-µεζνδνινγία επίιπζεο. Ζ µέζνδνο ησλ πεπεξαζµέλσλ δηαθνξψλ.
Γηαθξηηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. Απιέο (ξεηέο) θαη ζχλζεηεο (πεπιεγµέλεο) εθθξάζεηο.
Πξνζεγγίζεηο αλψηεξεο ηάμεο. Μέζνδνη πεπεξαζµέλσλ δηαθνξψλ γηα παξαβνιηθέο δηαθνξηθέο
εμηζψζεηο. Βαζηθέο µνξθέο εμηζψζεσλ. Άκεζεο (explicit) θαη έκκεζεο (implicit) κέζνδνη. Δθαξµνγή:
Αξηζµεηηθή επίιπζε ηεο εμίζσζεο δηάρπζεο ή/θαη αγσγήο. Μέζνδνη πεπεξαζµέλσλ δηαθνξψλ γηα
ειιεηπηηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Βαζηθέο µνξθέο εμηζψζεσλ. Δπίιπζε µε άµεζεο θαη
επαλαιεπηηθέο µεζφδνπο. Μέζνδνη ππεξραιάξσζεο (SOR). Πεπιεγµέλε µέζνδνο ελαιιαγψλ
θαηεχζπλζεο (ADI). Δθαξµνγή: Αξηζµεηηθή επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ Laplace θαη Poisson. Μέζνδνη
πεπεξαζµέλσλ δηαθνξψλ γηα ππεξβνιηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Βαζηθέο µνξθέο εμηζψζεσλ. Αλάληη
δηαθνξέο θαη ην πξφβιεµα ηεο ηερλεηήο δηαζπνξάο ή ημψδνπο. Ζ µέζνδνο Lax θαη Lax-Wendroff. Ζ
µέζνδνο MacCormack. Δθαξκνγή: Μεηάδνζε θχκαηνο πξψηεο ηάμεο. Με γξακκηθά πξνβιήκαηα.
Δθαξµνγή: Αξηζµεηηθή επίιπζε ηεο εμίζσζεο Burgers. Δηζαγσγή ζηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ
Navier Stokes.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
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
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Γηδάζθωλ: Γ. Νελέο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηζηηθή
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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
κε εθαξκνγή πνζνηηθψλ κεζφδσλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, πξναηξεηηθή εμέηαζε πξνφδνπ.
232 ηνηρεία Μεραλώλ ΙΙΙ
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Σν κάζεκα δε δηαηίζεηαη ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηθή, Αληνρή Τιηθψλ, Μεραλνινγηθφ ρέδην, ηνηρεία Μεραλψλ Η & ΗΗ
Πεξηερόκελν: Μεηάδνζε ηζρχνο. Σξηβνθηλήζεηο. Ηκαληνθηλήζεηο. Αιπζζνθηλήζεηο.
Οδνληνθηλήζεηο θαη κεησηέο ζηξνθψλ. Οδνληψζεηο. Μεησπηθή, θσληθή, θνριησηή. χζηεκα Αηέξκνλα
θνριία – θνξψλαο. Βιάβεο, αίηηα βιαβψλ νδνληψζεσλ. Σππηθή Δθαξκνγή – πιήξεο ζρεδηνκειέηε
ηκαληνθίλεζεο, δηβάζκηνπ κεησηή ζηξνθψλ θαη κεησηή αηέξκνλα-θνξψλαο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Ζ παξνπζίαζε, ε θαηαλφεζε θαη
εθαξκνγή αξρψλ θαη θαλφλσλ κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ-ζρεδηνκειέηεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ κεραλψλ µε ζθνπφ ηελ ζχλζεζε κεραλνινγηθψλ θαηαζθεπψλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη 3 εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε 70% θαη εξγαζίεο 30%.
235 Μνξθνπνηήζεηο
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Σν κάζεκα δε δηαηίζεηαη ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο
Γηδάζθωλ:
Πξναπαηηνύκελα: Σερλνινγία Τιηθψλ Η, ΗΗ, Βαζηθέο Αξρέο Μεραλνπξγηθψλ Καηεξγαζηψλ
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Δμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο
δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηερλνινγίεο κνξθνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (ζεσξία θαη αζθήζεηο πξάμεο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε.

83
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Γηδάζθωλ: Θ. Θενδνπιίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Ζιεθηξνηερλία
Πεξηερόκελν: Ζιεθηξνµεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ.
Ζιεθηξνµεραλνινγηθέο εθαξµνγέο: µε θαηαζηξνθηθφο έιεγρνο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Δηζαγσγή ζηε µειέηε
ειεθηξνµεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη µειέηε εθαξµνγψλ φπνπ απαηηείηαη ε ζχλζεζε γλψζεσλ
θαη εξγαιείσλ Μεραλνιφγνπ θαη Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ. Με βάζε ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ν
θνηηεηήο απνθηά γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηελ εθηέιεζε Με Καηαζηξνθηθψλ Διέγρσλ κε ρξήζε
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κεζφδσλ.
Γηδαζθαιία: Ώξεο παξαδφζεσλ 52 (Θεσξία: 39, Δξγαζηήξην: 13).
Αμηνιόγεζε: Μία κειέηε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, βαζκφο αζθήζεσλ εξγαζηεξίνπ.
241 Αμηνπηζηία, πληήξεζε θαη Αζθάιεηα πζηεκάηωλ
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Γηδάζθωλ: Η. Μπαθνχξνο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηζηηθή
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 3 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.
246 Απνζέκαηα θαη Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο
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Γηδάζθωλ: Γ. Νελέο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηζηηθή, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα
Πεξηερόκελν: πζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ κε ζηαζεξή δήηεζε, EOQ, EOQ κε εθπηψζεηο.
πζηήκαηα κε γλσζηή αιιά κε ζηαζεξή δήηεζε. πζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ κε ηπραία

δήηεζε, ζπζηήκαηα sQ, RS, sS, RsS. Πξνβιήκαηα κηαο πεξηφδνπ (Newsvendor). Πξνβιήκαηα πνιιψλ
επηπέδσλ θαη δηαρείξηζε εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, πξναηξεηηθή εμέηαζε πξνφδνπ.
249 Μεραληθή Ρεπζηώλ ΙΙ
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Γηδάζθωλ: Δ. Κσλζηαληηλίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Μεραληθή Ρεπζηψλ Η, Θεξκνδπλακηθή Η, Γπλακηθή
Πεξηερόκελν: Αλαζθφπεζε βαζηθψλ αξρψλ κεραληθήο ξεπζηψλ. Οινθιεξσηηθή κέζνδνο
αλάιπζεο, νινθιεξσηηθή αλάιπζε νξηαθνχ ζηξψκαηνο, ζπληειεζηήο ηξηβήο, νπηζζέιθνπζα.
Μαζεκαηηθή πεξηγξαθή ηζνζεξκνθξαζηαθνχ θαη αζπκπίεζηνπ πεδίνπ ξνήο, εμηζψζεηο Navier—
Stokes. Θεσξία νξηαθνχ ζηξψκαηνο, δηαθνξηθή αλάιπζε θαηά Prandtl, ιχζε Blassius, ηπξβψδε
νξηαθά ζηξψκαηα, λφκνο ηνπ ηνηρψκαηνο, επίδξαζε ηξαρχηεηαο, επίδξαζε θιίζεο πίεζεο,
απνθφιιεζε ξνήο. Γηαζηαηηθή αλάιπζε: κέζνδνο Buckingham, πεηξακαηηθέο κέζνδνη. Δμσηεξηθέο
ξνέο: ξνή γχξσ απφ πιάθεο, θπιίλδξνπο, θαη ζθαίξεο. Ρεπζηνδπλακηθή θφξηηζε ζσκάησλ
(αεξνδπλακηθή/πδξνδπλακηθή), ζπληειεζηήο αληίζηαζεο θαη άλσζεο. Με-κφληκα θαηλφκελα, έθιπζε
δηλψλ, αξηζκφο Strouhal, δπλακηθή άλσζε, δηέγεξζε ξεπζην-ειαζηηθψλ ηαιαληψζεσλ θαηαζθεπψλ.
Αεξνηνκέο, ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο, απψιεηα ζηήξημεο. Αεξνδπλακηθή νρεκάησλ. Δπζηάζεηα θαη
κεηάβαζε: ζεσξία γξακκηθήο επζηάζεηαο, εμίζσζε Orr—Somerfield, ηξφπνη κεηάβαζεο απφ ζηξσηή
ζε ηπξβψδε ξνή. Σπξβψδεο ξνή: βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί, ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θιίκαθεο
κήθνπο θαη ρξφλνπ, ζθέδαζε ηπξβψδνπο θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ηάζεηο Reynolds, κνληέια ηχξβεο,
ηπξβψδεο ζπλεθηηθφηεηα, πξνζνκνίσζε ηπξβσδψλ ξνψλ, πξνζνκνίσζε κεγάισλ δηλψλ (LES),
άκεζε ππνινγηζηηθή πξνζνκνίσζε (DNS). Ρνή ζπκπηεζηνχ ξεπζηνχ, βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί,
ηαρχηεηα ήρνπ, αξηζκφο Mach, κνλνδηάζηαηε αδηαβαηηθή θαη ηζεληξνπηθή ξνή ζε δηαρχηεο θαη
αθξνθχζηα Laval, θχκαηα θξνχζεο. Γηζδηάζηαηε ζπκπηεζηή ξνή, ινμά θχκαηα θξνχζεο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.

85

Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο δηαιέμεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: 75% ηειηθή εμέηαζε, 25% εξγαζίεο γηα ην ζπίηη.
250 Πεηξακαηηθέο Μέζνδνη θαη Μεηξεηηθή Σερλνινγία
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Γηδάζθωλ: Δ. Κσλζηαληηλίδεο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηζηηθή, Μεραληθή Ρεπζηψλ Η, Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο.
Πεξηερόκελν: 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. Φεθηαθή
δεηγκαηνιεςία. Αλάιπζε ζηνραζηηθψλ δεδνκέλσλ, απηφ-ζπζρέηηζε, εηεξν-ζπζρέηηζε,
κεηαζρεκαηηζκφο Fourier, θάζκα ππθλφηεηαο ηζρχνο. Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο, πίεζεο, ηνπηθήο
ηαρχηεηαο, κεηαηφπηζεο, επηηάρπλζεο, δχλακεο, ξνπήο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο δηαιέμεηο, θξνληηζηήξηα θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: 30% εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε.
251 Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο Κηηξίωλ Ι

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
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Γηδάζθωλ: Γ. Παλάξαο
Πξναπαηηνύκελα: Θέξκαλζε – Φχμε - Κιηκαηηζκφο
Πεξηερόκελν: ηφρνη & πεξηερφκελν ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ. Υξήζεηο θηηξίσλ.
Απαηηήζεηο άλεζεο θηηξίνπ: Θεξκηθή άλεζε, αεξηζκφο, νπηηθή άλεζε. Δθηίκεζε θνξηίσλ ζέξκαλζεο &
ςχμεο. Γηαζηαζηνιφγεζε πζηεκάησλ. Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θηηξίσλ. Παζεηηθά ειηαθά
ζπζηήκαηα γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ. Φπζηθφο δξνζηζκφο θηηξίσλ: Ζιηνπξνζηαζία, παζεηηθέο θαη
πβξηδηθέο ηερληθέο θπζηθνχ δξνζηζκνχ. Φπζηθφο θαη ηερλεηφο αεξηζκφο θηηξίσλ. πκβαηηθά ελεξγεηηθά
ζπζηήκαηα. Ζιηαθά ζεξκηθά ζπζηήκαηα. πζηήκαηα ειηαθνχ θιηκαηηζκνχ. πζηήκαηα ΑΠΔ ζην θηίξην.
Αλάιπζε ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο θηηξίνπ: Μνληεινπνίεζε ελεξγεηαθψλ θνξηίσλ, κέζνδνη
βαζκνεκεξψλ, ηππηθφ κεηεσξνινγηθφ έηνο, κνληεινπνίεζε ζπζηεκάησλ. Δθαξκνγή ζην βέιηηζην
ζρεδηαζκφ θηηξίνπ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο
αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα.
Παξέρνληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο νη βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ παζεηηθψλ ειηαθψλ
ζπζηεκάησλ, ελψ εμεηάδνληαη θαη πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ ρακειήο θαηαλάισζεο ζπκβαηηθήο
ελέξγεηαο. Οη παξερφκελεο γλψζεηο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην ζρεδηαζκφ θηηξίνπ ρακειήο / ζρεδφλ
κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε , βάζεη ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ
αλαπηχρζεθαλ ζην κάζεκα, ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ.

Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θαη’ νίθνλ εξγαζία.
Αμηνιόγεζε: 70% ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, 30% θαη’ νίθνλ εξγαζία
252 Μεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο κε Η/Τ γηα βηνκεραληθή Παξαγωγή
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Γηδάζθωλ: Α. Σζνπθλίδαο
Πξναπαηηνύκελα: Βαζηθέο Αξρέο Μεραλνπξγηθψλ Καηεξγαζηψλ
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Καηαλφεζε ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο
θαη εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ςεθηαθά θαζνδεγνχκελσλ εξγαιεηνκεραλψλ. Έιεγρνο
νξζφηεηαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κέζσ πξνζνκνίσζεο ηεο παξαγσγήο κεραλνπξγηθψλ πξντφλησλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη αζθήζεηο πξάμεο.
Αμηνιόγεζε:80% γξαπηή εμέηαζε, 20% γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ ή βαζκφο εξγαζηψλ.
253 ηαηηζηηθή Πνιιώλ Μεηαβιεηώλ
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Γηδάζθνπζα: . Παλαγησηίδνπ
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηζηηθή, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα
Πεξηερόκελν: Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο «ηαηηζηηθή Πνιιψλ Μεηαβιεηψλ» θαιχπηεη ηα
επηζηεκνληθά πεδία ησλ ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ, ηεο αλάιπζεο κεηαβιεηφηεηαο κε
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο θαη ηεο απιήο θαη πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. πγθεθξηκέλα, ζην
πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο κειεηψληαη νη έλλνηεο ησλ θνηλψλ ζπλαξηήζεσλ πηζαλφηεηαο θαη
ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο, ηεο ζπκκεηαβιεηφηεηαο, ηεο ζπζρέηηζεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο πνιιψλ
ηπραίσλ κεηαβιεηψλ θαζψο επίζεο θαη νη έλλνηεο ηεο καζεκαηηθήο πξνζδνθίαο θαη ηεο
κεηαβιεηφηεηαο ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο
πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο παξαγνληηθψλ θαη θιαζκαηηθψλ παξαγνληηθψλ πεηξακάησλ
θαζψο θαη νη θαηάιιειεο ηερληθέο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ
εμαγσγή ζηαηηζηηθά ηεθκεξησκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. ην ηξίην κέξνο ηνπ καζήκαηνο αλαιχνληαη νη
ζηαηηζηηθέο ηερληθέο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο απιήο γξακκηθήο, κε γξακκηθήο θαη πνιιαπιήο
παιηλδξφκεζεο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο
νη θνηηεηέο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο
ησλ βαζηθψλ κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαζψο επίζεο θαη ησλ κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο
ζπκπεξαζκαηνινγίαο ζε πξνβιήκαηα πνπ εκπιέθνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ηπραίεο κεηαβιεηέο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο δηαιέμεηο (Ώξεο δηδαζθαιίαο: 52, Θεσξία: 26, Αζθήζεηο: 26).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (ππνρξεσηηθή), ελδηάκεζε εμέηαζε ή/θαη εξγαζία
(πξναηξεηηθή).

87

254 πζηήκαηα Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
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Γηδάζθωλ: Θ. Θενδνπιίδεο
Πξναπαηηνύκελα:
Πεξηερόκελν: Σν ζχζηεκα παξαγσγήο-κεηαθνξάο-δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σξηθαζηθά
ζπζηήκαηα, κεηαζρεκαηηζηέο, ζχγρξνλεο γελλήηξηεο, ελαέξηεο γξακκέο. Έιεγρνο ηζρχνο-ζπρλφηεηαο,
ηάζεο-άεξγεο ηζρχνο. Μνληεινπνίεζε γξακκψλ κεηαθνξάο, αληηζηάζκηζε, επζηάζεηα. Ρνή ηζρχνο θαη
ζθάικαηα δηθηχσλ. Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ΖΔ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Ο θνηηεηήο ζα κπνξεί λα αλαιχζεη έλα
ζχζηεκα ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη λα θάλεη βαζηθνχο ππνινγηζκνχο ηάζεσλ-ξεπκάησλ, κεηαθεξφκελεο
ηζρχνο, απσιεηψλ ηζρχνο θαη απφδνζεο. Θα κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα εθαξκφζεη ην θαηάιιειν
κνληέιν γξακκήο κεηαθνξάο (κηθξνχ, κεζαίνπ, κεγάινπ κήθνπο) θαη λα θάλεη ππνινγηζκνχο κε ηα
αληίζηνηρα ηζνδχλακα θπθιψκαηα. Θα απνθηήζεη επίζεο κηα γεληθή ηδέα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
ζχγρξνλεο γελλήηξηαο θαη ζα κπνξεί λα αλαιχζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο (απφδνζε, ηζρχ) φηαλ απηή
ιεηηνπξγεί κφλε ηεο, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο θαη ζε ζχλδεζε κε άπεηξν δπγφ.
Γηδαζθαιία: Ώξεο παξαδφζεσλ 52 (Θεσξία: 52).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή εμέηαζε.
Βηβιηνγξαθία:
[1] πζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Μαιαηέζηαο Παληειήο, ΔΚΓΟΔΗ Α. ΣΕΗΟΛΑ & ΤΗΟΗ, 2013.
[2] πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Ηζρχνο, Nasar Syed A., ΔΚΓΟΔΗ Α. ΣΕΗΟΛΑ & ΤΗΟΗ, 2002.
[3] Δηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, Βνβφο Ν.Α., Γηαλλαθφπνπινο Γ., Εήηε
Πειαγία & ηα, 2008.

309 Αληιηνζηάζηα - ηαζκoί πκπίεζεο θαη ηερλνινγίεο κεηαθνξάο
κάδαο ζε θιεηζηνύο αγωγνύο
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Γηδάζθωλ: Δ. Κσλζηαληηλίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Μεραληθή Ρεπζηψλ Η, ηξνβηινκεραλέο.
Πεξηερόκελν: Αλαζθφπεζε γλψζεσλ κεραληθήο ξεπζηψλ γηα ξνή ζε θιεηζηνχο αγσγνχο.
σιελψζεηο: επηινγή πιηθνχ, δηακέηξνπ θαη πάρνπο. Όξγαλα ξχζκηζεο θαη δηαθνπήο ξνήο, εηδηθά
εμαξηήκαηα, ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο απσιεηψλ. Σχπνη αληιηψλ: ζεηηθήο 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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο δηαιέμεηο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: 50% εξγαζίεο 50% ηειηθή εμέηαζε.
316 Ηιηαθή Σερληθή/Φωηνβνιηαϊθά πζηήκαηα
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Γηδάζθωλ: Δ. νπιηψηεο
Πξναπαηηνύκελα: 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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, Δξγαζία ζην ζπίηη.
318 Αλεκνγελλήηξηεο –Τδξνζηξόβηινη θαη Τδξνειεθηξηθά Έξγα
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Γηδάζθωλ: Α. Σνπξιηδάθεο
Πξναπαηηνύκελα: Μεραληθή Ρεπζηψλ I, ηξνβηινκεραλέο
Πεξηερόκελν: Σα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο έρνπλ σο αθνινχζσο: 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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη
ε εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία αλεκνγελλεηξηψλ θαη πδξνζηξνβίισλ.
Ο θνηηεηήο ζα απνθηήζεη γλψζε θαη ζε βάζνο θαηαλφεζε 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
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δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη πδξνζηξνβίισλ. Δλζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε θαη ρξήζε
ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ε δηεμαγσγή πεηξακαηηθήο άζθεζεο θαη απαηηείηαη ε εθπφλεζε κίαο
νκαδηθήο εξγαζίαο. Ο θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ην αηνιηθφ δπλακηθφ κίαο πεξηνρήο, λα
επηιέγεη ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο αλεκνγελλεηξηψλ θαη λα εθηειεί νηθνλνκνηερληθέο αμηνινγήζεηο.
Δπίζεο ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ην πδξνινγηθφ δπλακηθφ κίαο πεξηνρήο, λα επηιέγεη
ηνλ θαηάιιειν ηχπν πδξνζηξνβίισλ θαη λα αμηνινγεί ηελ αλακελφκελε παξαγσγή ηζρχνο.
Γηδαζθαιία: Γηαιέμεηο, αζθήζεηο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο κε ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ
θψδηθα. Δθπφλεζε αηνκηθψλ εξγαζηψλ κε ρξήζε ινγηζκηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ
πξνβιεκάησλ αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο. Υξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηε δηαρείξηζε ηνπ
καζήκαηνο.
Αμηνιόγεζε: Σειηθή εμέηαζε, νκαδηθή εξγαζία, αηνκηθή εξγαζία.
327 Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο Κηηξίωλ ΙΙ
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Γηδάζθωλ: Γ. Παλάξαο
Πξναπαηηνύκελα: Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο Κηηξίσλ Η
Πεξηερόκελν: Καλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ), παξνπζίαζε βαζηθψλ
αξρψλ. Τπνινγηζκφο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ, δηαζέζηκεο κεζνδνινγίεο & ινγηζκηθά.
Δλεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίνπ θαη εγθαηαζηάζεσλ απηνχ, απαηηήζεηο θαη εμνπιηζκφο. Δξγαζηεξηαθή
κειέηε ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: ην κάζεκα επηρεηξείηαη εμνηθείσζε
ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηελ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θηηξίσλ θαη ηηο
απαηηήζεηο απηήο, ζπκπεξηιακβάλνληαο κεζνδνινγίεο θαη ινγηζκηθά ππνινγηζκνχ. Οη απνθηνχκελεο
ζεσξεηηθέο γλψζεηο απφ ην κάζεκα ηνπ Δλεξγεηαθνχ ρεδηαζκνχ Κηηξίσλ Η, επαλεμεηάδνληαη ππφ ην
εθαξκνζκέλν πξίζκα ηνπ ΚΔΝΑΚ. Ο εθαξκνζκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο βξίζθεη αληαπφθξηζε
θαη ζηελ εξγαζηεξηαθή άζθεζε ξχζκηζεο ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, νη
ζπνπδαζηέο επηιέγνπλ πθηζηάκελν θηίξην θαη πηζηνπνηνχλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπ απφδνζε, πξνηείλνληαο
θαη αμηνινγψληαο παξάιιεια ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο θιάζεο ηνπ, ζηελ θαηεχζπλζε
επίηεπμεο ζρεδφλ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο, εθαξκνγή ινγηζκηθνχ ζην εξγαζηήξην Ζ/Τ, εξγαζηεξηαθή
άζθεζε θαη θαη’ νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε: 70% εξγαζηεξηαθή άζθεζε & θαη’νίθνλ εξγαζίεο, 30% εμέηαζε.
348 Φαηλόκελα Καύζεο
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Γηδάζθωλ: Γ. Κνινθνηξψλεο
Πξναπαηηνύκελα: Θεξκνδπλακηθή Η, Θεξκνδπλακηθή ΗΗ, Μεραληθή Ρεπζηψλ Η
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε
παξνπζίαζε βαζηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαχζε, φπσο ε ρεκηθή ηζνξξνπία, ε ρεκηθή
θηλεηηθή θαη ηα θαηλφκελα κεηαθνξάο κάδαο, νξκήο θαη ελέξγεηαο. Δπίζεο γίλεηαη παξνπζίαζε
πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηεξγαζία ηεο θαχζεο κε ηα νπνία επηδηψθεηαη εμνηθείσζε
ησλ θνηηεηψλ κέζσ εκβάζπλζεο ζηε ζεσξία θαη ιχζεο πξαθηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ αζθήζεσλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη αζθήζεηο.
Αμηνιόγεζε: Γξαπηέο Δμεηάζεηο θαη Δξγαζία.
349 Δηδηθά Κεθάιαηα Παξαγωγήο Δλέξγεηαο
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Γηδάζθωλ: Γ. Μαξλέιινο
Πξναπαηηνύκελα: Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Θεξκνδπλακηθή, Αηκνπαξαγσγνί Η
θαη ΗΗ
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο, Παγθφζκην Δλεξγεηαθφ ηζνδχγην, Οξπθηα
Καχζηκα, πκβαηηθέο κέζνδνη παξαγσγήο ελέξγεηαο, Ζιηαθή Δλέξγεηα, Αηνιηθή Δλέξγεηα, Βηνκάδα &
πλζεηηθά Καχζηκα, Γεσζεξκία, Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα, Σερληθννηθνλνκηθά ηνηρεία, Πξνζδηνξηζκφο
θφζηνπο kwh: παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο, εηδηθέο θαηαλαιψζεηο, ζπληζηψζεο ηνπ
θφζηνπο, παξαδείγκαηα
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη νξηζκέλα
εηδηθά θεθάιαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο: φπσο (α) νη ζπκβαηηθέο & ελαιιαθηηθέο
ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο (β) ηελ ζπκπαξαγσγή (γ) ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηεο kWh.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, Πξναηξεηηθή ελδηάκεζε εμέηαζε.
350 Δηδηθά Κεθάιαηα Σερλνινγηώλ Αληηξξύπαλζεο
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Γηδάζθωλ: Γ. Μαξλέιινο
Πξναπαηηνύκελα: Υεκεία, Σερλνινγία Πεξηβάιιληνο
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή, Τγξά Απφβιεηα (Φπζηθνρεκηθέο Ηδηφηεηεο, Πνζφηεηεο), Σερλνινγηέο
Δπεμεξγαζία Τγξψλ Απνβιήησλ, Πξνεπεμεξγαζία, Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα, Πξνρσξεκέλε
επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ, ηεξεά Απνξξίκκαηα, Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ
απνξξηκκάησλ, Θεξκνρεκηθέο θαη Βηνινγηθέο κέζνδνη ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο απνξξηκκάησλ,
Κηλεηέο πεγέο ξχπαλζεο, 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 ηνπ φδνληνο ζηα αεξνπιάλα, Τβξηδηθά νρήκαηα, Κπςέιεο
θαπζίκνπ, Ορήκαηα κε θπςέιεο θαπζίκνπ, Δλαιιαθηηθά θαχζηκα.
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Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα εζηηάδεηαη ζηνπο κεζφδνπο
αληηξξχπαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε πγξψλ απνβιήησλ θαη ζηεξεψλ
απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θηλεηψλ πεγψλ. Οη θνηηεηέο καζαίλνπλ κέζσ ησλ
δηαιέμεσλ θαη ζηνρεπκέλσλ αζθήζεσλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα κειεηνχλ εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
πγξψλ απνβιήησλ. Δπίζεο εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνξξηκάησλ. Σέινο νη θνηηεηέο εζηηάδνπλ ζηηο ηερλνινγίεο αληηξξχπαλζεο ζηα κέζα κεηαθνξάο
θαζψο θαη ζε λέα ελαιιαθηηθά νρήκαηα κεηαθνξάο (π.ρ., πβξηδηθά, πδξνγφλνπ).
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, Πξναηξεηηθή ελδηάκεζε εμέηαζε.
352 Σερλννηθνλνκηθή Μειέηε

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
9

4

4

Γηδάζθωλ: Γ. θφδξαο
Πξναπαηηνύκελα: Θεξκνδπλακηθή, Μαζεκαηηθά, ηαηηζηηθή, Αηκνπαξαγσγνί
Πεξηερόκελν: Αξρέο θαη κεζνδνινγίεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Μεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο. Γείθηεο αμηνιφγεζεο. Σερληθή θαη νηθνλνκηθή
αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. ρεδηαζκφο θαη ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο.
Μεζνδνινγία εθπφλεζεο κειεηψλ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά
ηηο κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ηεο
πξνεηνηκαζίαο κειεηψλ βησζηκφηεηαο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε
ζέζε λα πξνζεγγίδνπλ ηα ζέκαηα ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ
θαη λα δηαρεηξίδνληαη πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο.
Γηδαζθαιία: Ώξεο δηδαζθαιίαο 52 (Θεσξία: 26, Αζθήζεηο: 26) & Καη’ νίθνλ εξγαζίεο (3).
Αμηνιόγεζε: Σειηθή γξαπηή εμέηαζε (ππνρξεσηηθή), Σξεηο θαη’ νίθνλ εξγαζίεο (ππνρξεσηηθέο).
356 Πνιηηηθή Έξεπλαο Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

9
5
4
Γηδάζθωλ: Η. Μπαθνχξνο
Πξναπαηηνύκελα: Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία - Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο
Πεξηερόκελν: Δζληθέο Πνιηηηθέο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο – Δζληθέο πνιηηηθέο
θαηλνηνκίαο – Δπξσπατθφο ράξηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο – Μνληέια πνιηηηθψλ έξεπλαο
θαη αλάπηπμεο – Μνληέια πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο – Αλάιπζε εθαξκνγψλ πεξηπηψζεσλ. Μειέηε θαη
Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα
εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο έλλνηεο ησλ πνιηηηθψλ Καηλνηνκίαο, Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο.
Γίλεηαη έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν. Μειεηψληαη θαη
αλαιχνληαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ πεξηθέξεηεο πηιφηνπο θαη απφ Δζληθά πζηήκαηα
Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδ. x 5 ψξεο Θεσξία) θαη δχν ππνρξεσηηθέο θαη’νίθνλ
εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε: 30% ηειηθή πξνθνξηθή εμέηαζε, 70% θαη’νίθνλ εξγαζίεο.

367 Πξνζνκνίωζε θαη Γπλακηθή πζηεκάηωλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
10

4

4

Γηδάζθωλ: Γ. Νελέο
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηζηηθή
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη απφ ηε
κηα λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο βαζηθέο αξρέο Πξνζνκνίσζεο Γεγνλφησλ γηα ηε κνληεινπνίεζε
πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. 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 θαη λα κπνξνχλ λα αλαιχνπλ θαη λα
εξκελεχνπλ ζηαηηζηηθά ηα απνηειέζκαηα.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2ψξεο αζθήζεηο) θαη 4
ππνρξεσηηθέο θαη' νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε: Σν κάζεκα εμεηάδεηαη κε εξγαζίεο.
371 Μέζνδνη ρεδηαζκνύ Ορεκάηωλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

9
4
4
Σν κάζεκα δε δηαηίζεηαη ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο
Πξναπαηηνύκελα: Γπλακηθή
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή, Σξνρφο θαη ειαζηηθφ, Αληηζηάζεηο θηλήζεσο, Κχθινη νδεγήζεσο,
Δλεξγεηαθή αλάιπζε, χζηεκα θηλήζεσο, Δπηδφζεηο νρήκαηνο, Καηαλάισζε θαπζίκνπ, Όξηα
νδεγήζεσο, Πέδεζε, Αλάξηεζε
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ
ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ηνπ ζχγρξνλνπ απηνθηλήηνπ. Τπνινγηζκφο βαζηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νρήκαηνο. Καηαλφεζε ησλ βεκάησλ θαη ησλ κεζφδσλ ζρεδηαζκνχ ησλ
ζχγρξνλσλ νρεκάησλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο) θαη θαη’
νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε: 3 Καη’ νίθνλ εξγαζίεο (75% ζχλνιν) θαη Πξνθνξηθή Δμέηαζε (25%).
372 Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη ρεδηαζκνύ Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

7
5
4.5
Γηδάζθωλ: Γ. Γηαγθφπνπινο
Πξναπαηηνύκελα: Σαιαληψζεηο θαη Γπλακηθή Μεραλψλ, Αληνρή Τιηθψλ, ηαηηθή
Πεξηερόκελν: Γεληθά πεξί Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ. Ζ Οιηθή Γπλακηθή Δλέξγεηα πζηήκαηνο, γηα
Διαηήξηα θαη Ράβδνπο. Ζ Δλεξγεηαθή Μέζνδνο θαη νη Δμηζψζεηο Ηζνξξνπίαο ηεο Καηαζθεπήο. Ζ
Άιγεβξα ησλ Μεηξψσλ θαη νη Βαζηθέο Αξρέο ηεο Θεσξίαο ηεο Διαζηηθφηεηαο. ρέζε Παξακφξθσζεο
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–Μεηαηφπηζεο θαη Σάζεο- παξακφξθσζεο ζην Δπίπεδν. Αξρηθέο Σάζεηο θαη Παξακνξθψζεηο,
Δπηξξνή ηεο Θεξκνθξαζίαο. 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. Δπίιπζε Καηαζθεπαζηηθψλ Πξνβιεκάησλ (δηθηπψκαηα).
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. Δηζαγσγή ζηα Δπίπεδα Πιαίζηα. 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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Καηαλφεζε θαη ρξήζε ησλ
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 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 3 ψξεο αζθήζεηο) 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

3

4

Γηδάζθωλ: Γ. θφδξαο
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Βαζηθφ Πξνπηπρηαθφ κάζεκα είλαη ην «Σερληθή & Δλεξγεηαθή Ννκνζεζία». Σν
κάζεκα απνηειείηαη απφ δχν κεγάιεο ελφηεηεο: ηα «ηνηρεία Γηθαίνπ» θαη ηελ «Σερληθή - Δλεξγεηαθή
Ννκνζεζία». ηελ ελφηεηα «ηνηρεία Γηθαίνπ» επηρεηξείηαη κία γεληθή ζεψξεζε ηνπ δηθαίνπ.
Δμεγνχληαη νη βαζηθέο λνκηθέο έλλνηεο θαη νη θπξηφηεξεο έλλνκεο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θιάδνπο ηνπ Γηθαίνπ. Ζ ελφηεηα «Σερληθή & Δλεξγεηαθή Ννκνζεζία»
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: ―Γεκφζηα Έξγα‖, ―Πεξηβαιινληηθφ Γίθαην‖, ―Γίθαην
ηεο Δλέξγεηαο‖, ―Ννκνζεζία Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο‖
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σα καζήκαηα ηνπ Γηθαίνπ έρνπλ δηηηφ
πξννξηζκφ. Πξψηνλ, επηδηψθνπλ λα δψζνπλ ζηνπο θνηηεηέο ζηνηρεηψδεηο γεληθέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ, ηηο βαζηθέο λνκηθέο έλλνηεο θαη ηελ εξκελεία ηνπο, ηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηελ έλλνηα ηνπ δηθαληθνχ ζπιινγηζκνχ.

Γεχηεξνλ, βνεζνχλ ηνπο απνθνίηνπο ζηελ παξαθνινχζεζε Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ
ζηνπο ηνκείο ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ, ζηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη ζηελ
επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο ζεξάπνληεο ηεο Θέκηδαο.
Γηδαζθαιία: Ώξεο δηδαζθαιίαο 39 (Θεσξία: 27, Αζθήζεηο: 12) & Καη’ νίθνλ εξγαζίεο (3).
Αμηνιόγεζε: Σειηθή γξαπηή εμέηαζε (ππνρξεσηηθή), Σξεηο θαη’ νίθνλ εξγαζίεο (ππνρξεσηηθέο).
377 Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ΙΙ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
9

4

4

Γηδάζθνπζα: . Παλαγησηίδνπ
Πξναπαηηνύκελα: ηαηηζηηθή, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα
Πεξηερόκελν: Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο «Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ΗΗ» θαιχπηεη ην
επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ ζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηε Μαξθνβηαλή ηδηφηεηα.
πγθεθξηκέλα, ζην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδνληαη νη Μαξθνβηαλέο αιπζίδεο δηαθξηηνχ
θαη ζπλερνχο ρξφλνπ θαη αλαιχνληαη νη ηδηφηεηεο κφληκεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη νη ηερληθέο νηθνλνκηθήο
απνηίκεζεο θαη βειηηζηνπνίεζήο ηνπο. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο δίλεηαη έκθαζε ζηεο
Μαξθνβηαλέο δηαδηθαζίεο «γελλήζεσλ-ζαλάησλ» θαη παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη νη
ηερληθέο αλάιπζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ «νπξψλ αλακνλήο» ηφζν γηα κεκνλσκέλα
ζπζηήκαηα φζν θαη γηα δίθηπα ζπζηεκάησλ αλακνλήο κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εμππεξέηεζεο,
πεξηνξηζκέλν ή άπεηξν κήθνο νπξάο ή/θαη πιεζπζκφ ππνςήθησλ πειαηψλ.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο
νη θνηηεηέο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο
ησλ ζηνραζηηθψλ κεζφδσλ ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο κε έκθαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ
εκπιέθνπλ Μαξθνβηαλέο δηαδηθαζίεο.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο δηαιέμεηο (Ώξεο δηδαζθαιίαο: 52, Θεσξία: 26, Αζθήζεηο: 26).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε (ππνρξεσηηθή), ελδηάκεζε εμέηαζε ή/θαη εξγαζία
(πξναηξεηηθή).
379 Δθαξκνγέο Τιηθώλ ζε Δλεξγεηαθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Σερλνινγίεο
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Γηδάζθωλ: . Μαθξίδεο
Πξναπαηηνύκελα: Σερλνινγία Τιηθψλ Η, Σερλνινγία Τιηθψλ ΗΗ
Πεξηερόκελν: Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε εθαξκνζκέλσλ
κεηαιιηθψλ θαη θεξακηθψλ πιηθψλ πνπ αθνξνχλ ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο.
Αλαθέξνληαη θαη κειεηψληαη είδε θαη θαηεγνξίεο πιηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε ελαιιαθηηθέο
ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζπζηεκάησλ (π.ρ. απηά
ζρεηίδνληαη κε κπαηαξίεο, ηερλνινγίεο πδξνγφλνπ, ειεθηξνρξσκηθά, πιηθά αιιαγήο θάζεο,
καγλεηνζεξκηθά πιηθά) αιιά θαη ηε ρξήζε ηνπο ζε λέεο απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ (π.ρ.
θίιηξα, θπςέιεο θαπζίκνπ, αηζζεηήξεο).
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε ζχλδεζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο κε ηηο
ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο.
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Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη θαη’ νίθνλ εξγαζία.
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, Καη΄ νίθνλ εξγαζία.
380 ρεδηαζκόο κε ρξήζε ππνινγηζηή

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ
9

96

4

4

Γηδάζθωλ: Α. Σζνπθλίδαο
Πξναπαηηνύκελα: Δηζαγσγή ζηνπο Ζ/Τ, Γξακκηθή Άιγεβξα, Μεραλνινγηθφ ρέδην II,
Μαζεκαηηθά ΗV, ηνηρεία Μεραλψλ ΗΗ
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηε ρεδίαζε κε Ζ/Τ θαη ζηα ζπζηήκαηα CAD/CAE/CAM. πζηήκαηα
ζπληεηαγκέλσλ θαη γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηάζεσο κε H/Y θαη ηα ζρεηηθά
καζεκαηηθά & πιεξνθνξηαθά κνληέια. ηνηρεία ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ. Μαζεκαηηθά κνληέια, δνκέο
δεδνκέλσλ θαη αιγφξηζκνη γηα ηελ γεσκεηξηθή κνληεινπνίεζε θακππιψλ, επηθαλεηψλ θαη
ηξηζδηάζηαησλ ζηεξεψλ. Αλαπαξάζηαζε θαη επεμεξγαζία/δηαρείξηζε κεραλνινγηθψλ
ζπλαξκνινγεκάησλ. Μεραλνινγηθφο ρεδηαζκφο κε Ζ/Τ. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζε ζχζηεκα CAD.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο
ηζνδπλακεί κε (α) θαηαλφεζε θαη ηθαλφηεηα εθαξκνγήο βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ κνληέισλ CAD (γηα
θακπχιεο, επηθάλεηεο, ζηεξεά) θαη γεσκεηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, (β) ηθαλφηεηα ηνπ θνηηεηή λα
θαηαζθεπάδεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηξηζδηάζηαην κνληέιν κεραλνινγηθνχ εμαξηήκαηνο (ρακειήο
πνιππινθφηεηαο) ζε εκπνξηθφ ζχζηεκα CAD.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2,5 ψξεο ζεσξία θαη 1,5 ψξα αζθήζεηο ζε
ζχζηεκα CAD).
Αμηνιόγεζε: 80% γξαπηή εμέηαζε, 20% γξαπηή εμέηαζε πξνφδνπ ή βαζκφο εξγαζηψλ
381 Τπνινγηζηηθή Μεραληθή ΙI

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
10

4

4

Σν κάζεκα δε δηαηίζεηαη ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο
Πξναπαηηνύκελα Αξηζκεηηθή Αλάιπζε θαη Πξνζνκνίσζε, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Τπνινγηζηηθή
Μεραληθή Η
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηα UNIX, Βαζηθνί λφκνη αεξίσλ, πγξψλ θαη ζσκαηηδίσλ, Αέξηνη, Τγξνί
θαη ζσκαηηδηαθνί ξππαληέο, Δμίζσζε κεηαθνξάο θαη δηάρπζεο ξππαληψλ ζε ηπξβψδε ξνή, Κίλεζε
ζσκαηηδίσλ ζε ηπξβψδε ξνή, Μνληεινπνίεζε ηπξβψδνπο δηαζπνξάο, Αηκνζθαηξηθή Γηάρπζε
Ρππαληψλ, Υαξαθηεξηζηηθά πινχκησλ, Σν κνληέιν Gauss γηα ηε δηαζπνξά πινχκησλ, Παξνπζίαζε
ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγέο
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο:. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε
απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ κειέηε πξνβιεκάησλ πεξηβαιινληηθήο κεραληθήο κε
έκθαζε ζηε ξνή ξεπζηψλ κε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ. Έκθαζε ζα δνζεί ζε πξαθηηθέο
εθαξκνγέο κεραληθνχ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο εβδνκαδηαίεο παξαδφζεηο (2 ψξεο Θεσξία, 2 ψξεο Δξγαζηήξην)
Αμηνιόγεζε: 60% εξγαζίεο, 40% ηειηθή εμέηαζε.

382 Γπλακηθή Πεξηζηξεθόκελωλ πζηεκάηωλ
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Γηδάζθωλ: Γ. Γηαγθφπνπινο
Πξναπαηηνύκελα: Σαιαληψζεηο θαη Γπλακηθή Μεραλψλ, ηαηηθή, Γπλακηθή, Δηζαγσγή ζηνπο
Ζ/Τ
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, Δκπξφο θαη πίζσ
ζηξνβηιηζκφο, Κξίζηκέο ηαρχηεηεο, Γπξνζθνπηθά θαηλφκελα ζηξνθέσλ, Ηδηνζπρλφηεηεο θαη
Ηδηνκνξθέο, Γηάγξακκα Campbell, Γπλακηθέο ηδηφηεηεο ησλ πδξνδπλακηθψλ εδξάλσλ, ηξνθέαο ζε
πδξνδπλακηθά έδξαλα, Έδξαλα θχιηζεο, Μνληεινπνίεζε ζπζηήκαηνο νδνλησηψλ ηξνρψλ κε
γξακκηθά θαη κε γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε ζηξνθέσλ κε πεπεξαζκέλα
ζηνηρεία. Σν κάζεκα, πέξαλ απφ ηελ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, εηζάγεη ηνλ θνηηεηή θαη ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ κε βάζε πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ζε πεξηβάιινλ MATLAB.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Καηαλφεζε κέζσ κηαο ζεηξάο
κεζνδνινγηψλ ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πεξηζηξεθφκελσλ ζπζηεκάησλ. Ζ δπλακηθή ησλ
ζηξνθέσλ 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο αζθήζεηο) θαη
θαη’ νίθνλ εξγαζίεο.
Αμηνιόγεζε: Καη’ νίθνλ εξγαζίεο (75% ζχλνιν) θαη Γξαπηή Δμέηαζε (25%).
383 Μεζνδνινγίεο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο θαη Βειηηζηνπνίεζεο
Βηνκεραληθώλ πζηεκάηωλ
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Γηδάζθωλ: Γ. θφδξαο
Πξναπαηηνύκελα: Θεξκνδπλακηθή, Μαζεκαηηθά, ηαηηζηηθή, Αηκνπαξαγσγνί, Σερληθν-νηθνλνκηθή
κειέηε
Πεξηερόκελν: Δλέξγεηα θαη θνηλσλία. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε ρξήζε ελέξγεηαο. Δλεξγεηαθέο
πεγέο θαη απνζέκαηα. Γείθηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηελ νηθνλνκία. Ζ ελέξγεηα ζηελ Δπξσπατθή έλσζε.
Ζ ελέξγεηα ζηνλ θφζκν. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ ελεξγεηαθή νηθνλνκία. Πξννπηηθέο ησλ
δηαθφξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Σν ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο. Ο Άλζξαθαο σο ελαιιαθηηθή
ελεξγεηαθή πεγή. Δλαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Πνιηηηθή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα.
Βαζκίδεο ελέξγεηαο. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ ελεξγεηαθνχ βαζκνχ απφδνζεο. Απφδνζε θαη
απψιεηεο θαηά ηε κεηαηξνπή θαη κεηαθνξά ελέξγεηαο. Γπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνπο
δηάθνξνπο ηνκείο ησλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηζαγσγή ζηνπο ηερληθνχο ππνινγηζκνχο.
Δλέξγεηα, απψιεηεο θαη εμέξγεηα. Ηζνδχγηα ελέξγεηαο. Σν γεληθφ ηζνδχγην ελέξγεηαο. Δηζαγσγή ζηελ
έλλνηα ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, απψιεηεο θαη εμέξγεηα. Κεληξηθά θαη απνθεληξσκέλα
ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. πζρεηηζκφο σθέιηκνπ έξγνπ, ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ελεξγεηαθψλ
πφξσλ.
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Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά
ηηο κεζνδνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη βειηηζηνπνίεζεο βηνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ.
Αλαπηχζζνληαη ε ελεξγεηαθή θαη εμεξγεηαθή αλάιπζε δηεξγαζηψλ θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο
ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ κε κηθξφηεξε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Με ηελ
νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα
ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη βειηηζηνπνίεζεο δηεξγαζηψλ.
Γηδαζθαιία: Ώξεο δηδαζθαιίαο 52 (Θεσξία: 26, Αζθήζεηο: 26) Σξεηο θαη’ νίθνλ εξγαζίεο (3).
Αμηνιόγεζε: Σειηθή γξαπηή εμέηαζε (ππνρξεσηηθή), Σξεηο θαη’ νίθνλ εξγαζίεο (ππνρξεσηηθέο).
385 Σερλνινγία Αεξηνζηξνβίιωλ
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Σν κάζεκα δε δηαηίζεηαη ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο
Γηδάζθωλ: Α.Σνπξιηδάθεο
Πξναπαηηνύκελα: Μεραληθή Ρεπζηψλ Η, Θεξκνδπλακηθή, ηξνβηινκεραλέο
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. Απιφο θηλεηήξαο
ηχπνπ ζηξνβηιναληηδξαζηήξα (turbojet). Ο θηλεηήξαο ηχπνπ ζηξνβηιναλεκηζηήξα (turbofan). Ο
θηλεηήξαο ηχπνπ ειηθνζηξφβηινπ (turboprop). Ο θηλεηήξαο ηχπνπ αμνλνζηξφβηινπ (turboshaft).
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. Πξφβιεςε ιεηηνπξγίαο απιψλ αεξηνζηξνβίισλ.
Υαξαθηεξηζηηθέο εμαξηεκάησλ. Λεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο εθηφο ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα
εηζάγεη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ηα εμαξηήκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο αεξηνζηξνβίισλ. Με ηελ
επηηπρή ζπκπιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέηεη ζχγρξνλεο γλψζεηο γηα
ηε ιεηηνπξγία θαη ζεξκνδπλακηθή ζπκπεξηθνξά αεξηνζηξνβίισλ.
Ο θνηηεηήο αλακέλεηαη λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχεη ζεξκνδπλακηθνχο
θχθινπο δαηθφξσλ ηχπσλ αεξηνζηξνβίισλ γηα αεξνπνξηθή πξφσζε θαη γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο.
Ο θνηηεηήο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα ππνινγίδεη ηελ ψζε θαη ηελ εηδηθή θαηαλάισζε
θηλεηήξσλ turbojet, turbofan θαη turboprop θαη λα κπνξεί λα εθηηκά ηελ επίδξαζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ
πςνκέηξνπ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ζα κπνξεί λα επηιέγεη ηηο θχξηεο ιεηηνπξγηθέο
παξακέηξνπο βηνκεραληθψλ αεξηνζηξνβίισλ θαη λα ππνινγίδεη ηελ επίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ζηηο ζπλνιηθέο επηδφζεηο ησλ θηλεηήξσλ φπσο ε παξαγφκελε ηζρχο θαη ε
εηδηθή θαηαλάισζε. Ο θνηηεηήο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ γηα ηελ αλάιπζε
ηεο ιεηηνπξγίαο αεξηνζηξνβίισλ.
Γηδαζθαιία: Γηαιέμεηο, αζθήζεηο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο κε ρξήζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ.
Δθπφλεζε αηνκηθψλ εξγαζηψλ κε ρξήζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ
πξνβιεκάησλ αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο. Υξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηε δηαρείξηζε ηνπ
καζήκαηνο.
Αμηνιόγεζε: Σειηθή εμέηαζε, πξφνδνο, αηνκηθή εξγαζία.

386 Δθπνκπέο θαη Μεηαθνξά Αέξηωλ Ρύπωλ

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
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Γηδάζθνπζα: Ρ. σηεξνπνχινπ
Πξναπαηηνύκελα Μαζεκαηηθά ΗΗΗ, Μεραληθή Ρεπζηψλ, Θεξκνδπλακηθή Η.
Πεξηερόκελν: Ζ αηκφζθαηξα: Πξνέιεπζε - Γνκή – χζηαζε, Βαζηθά κεγέζε θαη αξρέο ηεο
αηκφζθαηξαο - Οξηαθφ ζηξψκα. Αηκνζθαηξηθνί ξχπνη θαη πεγέο. Βαζηθέο αξρέο αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο. Μεηεσξνινγία ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Αηκνζθαηξηθή ηαηηθή. Βαζηθέο αξρέο
αηκνζθαηξηθήο δηαζπνξάο. Δλεξγφ χςνο εθπνκπήο ξχπσλ. Τπνινγηζκφο αηκνζθαηξηθήο δηαζπνξάο
κε ρξήζε κνληέισλ. Θεσξία βαζκσηήο κεηαθνξάο. Μεραληζκνί απνκάθξπλζεο αηκνζθαηξηθψλ
ξχπσλ. Οξγαλνινγία
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε
θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο θπζηθήο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ πεγψλ
ξχπαλζεο, ηνπ θχθινπ δσήο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ μεθηλψληαο απφ ηελ εθπνκπή ηνπο ή ησλ
ζρεκαηηζκφ ηνπο θαη έσο ηελ ηειηθή ηνπο απνκάθξπλζε απφ ηελ αηκφζθαηξα, 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.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο παξαδφζεηο (13 εβδνκάδεο x 2 ψξεο ζεσξία θαη 2 ψξεο εξγαζηήξην θαη
αζθήζεηο).
Αμηνιόγεζε: Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε, πξναηξεηηθή εμέηαζε πξνφδνπ, ππνρξεσηηθή παξάδνζε
εβδνκαδηαίσλ αζθήζεσλ.
387 Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
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Γηδάζθνπζα: Ρ. σηεξνπνχινπ
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηελ δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. Δθαξκνγέο ζηε δηαρείξηζε
ζηεξεψλ απνβιήησλ. Δθκάζεζε ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξαγφκελνπ
βηναεξίνπ απφ κνλάδεο εδαθηθήο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, εθαξκνγέο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο αηρκήο. πζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε
εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηελ αλάπηπμε γηα
αλάιπζε πξνβιεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηε ζχλζεζε ιχζεσλ – ηερλνινγηθψλ πξνηάζεσλ
γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ.
Γηδαζθαιία: Πξνθνξηθέο εβδνκαδηαίεο παξαδφζεηο / Δκπεηξηθέο εθαξκνγέο.
Αμηνιόγεζε: 30% ελδηάκεζεο εξγαζίεο, 30% παξνπζηάζεηο ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο, 40% ηειηθή εμέηαζε - debate.
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Δμωηεξηθνηήηωλ
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Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
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Γε ζα δηδαρηεί
Πξναπαηηνύκελα: Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ εμσηεξηθνηήησλ – Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ηεο
αμηνιφγεζεο εμσηεξηθνηήησλ – Δμσηεξηθφηεηεο ζηηο ελεξγεηαθέο θαη βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο –
Βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο – Δπηζθφπεζε ησλ κεζφδσλ – Γεισκέλεο πξνηηκήζεηο θαη θαηαγξαθέο:
Μέζνδνο Γεισκέλσλ Πξνηηκήζεσλ (CVM) – ρεδηαζκφο θαηάιιεινπ πξσηνθφιινπ έξεπλαο –
πιινγή δεδνκέλσλ – Αλάιπζε δεδνκέλσλ I: Πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο – Αλάιπζε δεδνκέλσλ II:
Δθηίκεζε ζπλαξηήζεσλ WTP – Πξνβιήκαηα θαη κειέηεο πεξίπησζεο.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα:

Πεξηγξάςεη ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο ελεξγεηαθέο θαη βηνκεραληθέο εμσηεξηθφηεηεο

ρεδηάζεη κηα έξεπλα νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο

Αλαπηχμεη έλα θαηάιιειν πξσηφθνιιν έξεπλαο

Αλαιχζεη ηα ζπιιεγκέλα δεδνκέλα.
Γηδαζθαιία: Παξαδφζεηο ζεσξίαο, ζπδήηεζε εκπεηξηθψλ εθαξκνγψλ, αηνκηθά projects εξγαζίαο
ζην πεδίν.
Αμηνιόγεζε: 20% ζπκκεηνρή ζηε ηάμε, 40% ηειηθή εμέηαζε, 40% εξγαζία πεδίνπ.
389 Αλάιπζε θηλδύλνπ θαη Αζθάιεηα Μεγάιωλ Βηνκεραληθώλ πζηεκάηωλ Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.
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4
4
Γηδάζθωλ Η. Μπαθνχξνο
Πεξηερόκελν: Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα επηζηεκνληθά πεδία ηεο δηαρείξηζεο
θηλδχλνπ θαη ηεο αζθάιεηαο κεγάισλ Βηνκεραληθψλ Μνλάδσλ κε έκθαζε ζηελ Βηνκεραλία
Πεηξειαίνπ. Αλαιπηηθφηεξα θαιχπηνληαη ζέκαηα φπσο:
Αζθάιεηα θαη ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, νξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, θίλδπλνο θαη επηθηλδπλφηεηα,
πεδίν εθαξκνγήο θαη δηάξζξσζεο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζπρλφηεηα θαη βαζκφο ζνβαξφηεηαο,
ελδνγελήο θαη εμσγελήο αζθάιεηα, ηζνξξνπία, αξρή ηνπ Pareto, επηδεκηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ
θηλδχλνπ, πξνεηδνπνίεζε θηλδχλνπ. Πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ θαη βαζηθνί νξηζκνί: ηνμηθφηεηα,
αλαθιεμηκφηεηα, πεγέο αλάθιεμεο, ππξθαγηέο, εθξήμεηο, έθζεζεο ζε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, ξχπαλζε,
ε ζεξκνθξαζία θαη ε πίεζε απνθιίζεηο ηνπ ζνξχβνπ. Ππξνπξνζηαζία: ηαμηλφκεζε ησλ ππξθαγηψλ,
βαζηθέο αξρέο ηεο θαηαζηνιήο ππξθαγηψλ, ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο θαη εγθαηαζηάζεηο, ζεξκηθή
αθηηλνβνιία. Κίλδπλνο θαη ιεηηνπξγηθφηεηα κειέηεο (HAZOP): βαζηθέο αξρέο, νδεγφο, δηαδηθαζίεο,
θξηηηθή εμέηαζε ησλ δηαγξάκκαηα. Δθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο, απνδεθηή θίλδπλνη θαη αζθάιεηα
πξνηεξαηφηεηεο, ε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ, θαηάινγνη ειέγρνπ αζθαιείαο, δέληξα βιαβψλ,
αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο πνιχπινθεο εγθαηαζηάζεηο. Πιενλεθηήκαηα θαη πεξηνξηζκνχο
πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ, κνληεινπνίεζε ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα κείσζε θηλδχλνπ,
αλζξψπηλνη παξάγνληεο, δηαρείξηζε ησλ δηεξγαζηψλ αζθάιεηα, αζθάιηζε. Ζ βηνκεραληθή πγηεηλή,
αλαγλψξηζε MSDS, αμηνιφγεζε ηεο έθζεζεο ζε ηνμηθέο πηεηηθέο νπζίεο. Ρνή πγξνχ θαη αεξίνπ κέζα
ζε αγσγνχο. Σνμηθά απειεπζέξσζε θαη δηαζπνξά κνληέια, παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
δηαζπνξά.

Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη: Ζ
θαηαλφεζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Ζ
εκβάζπλζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο αζθαιείαο θαη
επηθηλδπλφηεηαο. Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε
θαη ππνιβνιή γξαπηψλ αλαθνξψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεηζαξρία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ.
390 Δξγαζηήξην Α.Π.Δ.
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Γηδάζθνληεο: Γ. Παλάξαο θαη Δ. νπιηψηεο
Πξναπαηηνύκελα: Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο Κηηξίσλ Η, Ήπηεο & Νέεο Μνξθέο Δλέξγεηαο
Πεξηερόκελν: Δηζαγσγή: Σερλνινγίεο ΑΠΔ, ηερλνινγίεο ΑΠΔ ζηα θηίξηα, εκπιεθφκελα κεγέζε θαη
φξγαλα κέηξεζεο. Άζθεζε: Μέηξεζε, πνηφηεηα κέηξεζεο & αβεβαηφηεηα. Άζθεζε: Γηαθξίβσζε
νξγάλσλ. Δθαξκνγή ζε ξνφκεηξν πγξνχ. Άζθεζε: Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο. Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο
πεξηβάιινληνο, ηαρχηεηαο αλέκνπ, ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (άκεζεο θαη δηάρπηεο), πγξαζίαο. Άζθεζε:
Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Μέηξεζε θακπχιεο V-I. ρεδηαζκφο Φ/Β ζπζηήκαηνο. Άζθεζε:
Σερλνινγίεο ζεξκηθήο ειηαθήο ελέξγεηαο. Θεξκηθφο ειηαθφο ζπιιέθηεο. Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: Οη ζπνπδαζηέο εθηεινχλ ζε
εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ αζθήζεηο αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ζπζηεκάησλ ΑΠΔ, κε έκθαζε
ζε ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε θηίξηα. Οη αζθήζεηο αξρηθά εηζάγνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο
ζηελ έλλνηα ηεο κέηξεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο απηήο, φπσο πνζνηηθνπνηείηαη κέζσ ηεο αβεβαηφηεηαο,
θαζψο θαη ζηε ρξήζε ησλ θπξίσλ νξγάλσλ, πεξηιακβάλνληαο ην ζέκα ηεο δηαθξίβσζεο. Παξάιιεια,
ζηνπο ζπνπδαζηέο παξέρνληαη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ελ
ιφγσ ζπζηεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζε επίπεδν ππνδνκψλ, γλψζεσλ αιιά θαη εξγαιείσλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ αζθήζεσλ,
αιιά θαη γεληθφηεξα λα απνθηήζνπλ γλψζε ζηα ζρεηηθά ζέκαηα κε ηελ αμηνιφγεζε ζην εξγαζηεξηαθφ
πεξηβάιινλ ηεο απφδνζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ.
Γηδαζθαιία: Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (πεξηιακβάλνπλ ζεσξία θαη εθπφλεζε ζην εξγαζηήξην
ησλ αζθήζεσλ)
Αμηνιόγεζε: 70% εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, 30% γξαπηή εμέηαζε.
Γηπιωκαηηθή Δξγαζία

Δμ. Χ.Γ. Γ.Μ.

9-10 30
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.
Αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηόηεηεο: H δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη κία
εθηεηακέλε κειέηε, εληαγκέλε ζε κηα απφ ηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ην
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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.
Η ανάλητη ηηρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ γίνεηαι ζηην απσή ηος 9ος εξαμήνος και η εκπόνηζή ηηρ
γίνεηαι ζε όλο ηο διάζηημα ηος 5ος έηοςρ ζποςδών.
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ΑΛΛΔ
ΥΡΗΙΜΔ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
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10.ΑΛΛΔ ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
10.1.

ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

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

10.2.

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ

Σν Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ επίζεο έρεη ζεζκνζεηήζεη ηελ
πξαθηηθή άζθεζε, γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε
λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.
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 ππνβάιινπλ
αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο. Μεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, απφ
ηνλ ππεχζπλν πξαθηηθήο άζθεζεο θ. Γ. Μαξλέιιν θαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ
κειψλ ηνπ Μφληκνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ θάζε κία εηαηξεία, επηιέγνληαη νη θνηηεηέο πνπ
ζα αζθεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο.
Η πξαθηηθή άζθεζε δπλεηηθά ζα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε Δξγαζία
Μεραλνινγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ζα ιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο ECTS ηεο
ζπνπδαζηηθήο εξγαζίαο
Η δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ην θνηηεηή ζα είλαη ηξεηο (3) κήλεο,
θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο (Ινχλην, Ινχιην, Αχγνπζην).
Οη θνηηεηέο πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ζα πξέπεη λα
έρνπλ ηειεηψζεη ην 3ν έηνο ζπνπδψλ ηνπο. Έκθαζε ζα δνζεί θπξίσο ζηνπο
ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο γηα ζπκκεηνρή ζε πξαθηηθή άζθεζε.
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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:
Κσλζηαληηλνππφιεσο 20 - Κνδάλε, ηει. 24611 81039)
β. Δλίζρπζε ελνηθίνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 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.

Ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε

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.Ι.
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.

Αθαδεκατθή Σαπηόηεηα- Φνηηεηηθό Δηζηηήξην

ε θάζε θνηηεηή ρνξεγείηαη Αθαδεκατθή Σαπηφηεηα. Η ζρεηηθή δηαδηθαζία
απφθηεζεο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://academicid.minedu.gov.gr/ . Η
Αθαδεκατθή Σαπηφηεηα έρεη ηζρχ γηα φζα έηε δηαξθεί ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα θαη
θαιχπηεη πνιιαπιέο ρξήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Φνηηεηηθνχ Δηζηηεξίνπ
(Πάζν). Η δηάξθεηα ηνπ Φνηηεηηθνχ Δηζηηεξίνπ έρεη ηζρχ γηα λ+4 εμάκελα. Οη
εθπηψζεηο πνπ παξέρνληαη ζηα Μέζα Μεηαθνξάο, είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία.
Η Αθαδεκατθή Σαπηφηεηα θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ
νξθσκνζία ηνπ θνηηεηή ή φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθιείςεη ε θνηηεηηθή
ηδηφηεηα (π.ρ. δηαθνπή ζπνπδψλ). Γελ δηθαηνχληαη εθπηψζεηο Φνηηεηηθνχ
Δηζηηεξίνπ φζνη γξάθηεθαλ ζην Σκήκα κε θαηάηαμε, σο πηπρηνχρνη άιισλ A.E.I.
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