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Ι. Εισαγωγικό Σηµείωµα  
 

Το τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου 
ξεκινά τη συνολική αναδόµησή του ̟άνω στις υ̟οδοµές του τµήµατος Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και στο όραµα των µελών του. Στόχος του Τµήµατος είναι 
να ̟εράσει σε µια γόνιµη και ̟λατιά δράση στους χώρους της εκ̟αίδευσης, της έρευνας και 
της κοινωνικής ̟ροσφοράς του, µέσω της οικονοµίας και της ̟αραγωγής.  

Το όραµα των µελών του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ανα̟τύσσεται τις 
τελευταίες τέσσερις δεκαετίες µε τη δράση τους στους τρεις αυτούς τοµείς, της εκ̟αίδευσης, 
της έρευνας και της κοινωνίας. Η συνεισφορά των µελών του Τµήµατος καταγράφτηκε στο 
εκ̟αιδευτικό έργο τους το εναρµονισµένο µε την έρευνα και τα µελετητικά και 
κατασκευαστικά έργα τους. Έτσι, στο Τµήµα αυτό ανα̟τύχθηκαν καινούρια µαθήµατα, 
̟ολλά α̟' αυτά ̟ρωτότυ̟α, για να φέρουν τους σ̟ουδαστές  κοντά στη σύγχρονη 
ε̟αγγελµατική και κοινωνική δράση. Με αργό ρυθµό και κάτω α̟ό την ̟ίεση της 
οικονοµικής εξέλιξης, τα µέλη του Τµήµατος ασχολήθηκαν µε εντατικούς ρυθµούς µε την 
έρευνα και συµµετείχαν στο διεθνές τεχνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι µέσω της ̟ αρεχόµενης 
̟αιδείας και της άµεσης ερευνητικής και µελετητικής εργασίας τους. Έτσι, όταν το Ελληνικό 
κράτος ̟ροχώρησε στην µετατρο̟ή του Τµήµατος αυτού α̟ό Τµήµα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε 
Τµήµα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου, το Τµήµα αυτό είχε ωριµάσει αρκετά 
για να αντιµετω̟ίσει την ̟ρόκληση αυτή. Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της ωριµότητας 
είναι η κοινή συνείδηση των µελών του Τµήµατος για την ανάγκη βαθιών αλλαγών στην όλη 
δοµή και λειτουργία του. Με σίγουρα βήµατα και όραµα τη διεθνή ακτινοβολία και α̟ήχησή 
του, τα µέλη του Τµήµατος ̟ροχώρησαν στο ̟ρώτο τους βήµα µε µια ανασύνταξη του 
̟ρογράµµατος σ̟ουδών έχοντας ως γνώµονα τη µη ρήξη της συνέχειας του εκ̟αιδευτικού 
έργου και την ανά̟τυξη των νέων δοµών στη µήτρα των υ̟αρχουσών υ̟οδοµών και 
̟ροσω̟ικού. Εκ̟ονήθηκε ένα ̟ρώτο ̟ρόγραµµα µε βάση τα δοκιµασµένα µαθήµατα και 
τους δόκιµους διδάσκοντες του Τµήµατος, καθώς και µε την ̟ροο̟τική της α̟ασχόλησης 
̟ρόσθετου ̟ροσω̟ικού, αναγκαίου για την κάλυψη του ελάχιστου ε̟ι̟έδου ενός 
̟ρογράµµατος ̟ανε̟ιστηµιακών σ̟ουδών. Καταγράφηκαν οι ανάγκες αυτές και 
αναδείχτηκαν οι ̟ροο̟τικές ̟ου ξανοίγονται µ̟ροστά µας. Ο̟ωσδή̟οτε ο χρόνος ̟ου 
δόθηκε δεν ήταν αρκετός για να ανα̟τυχθεί αυτό το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ̟ου θα ένωνε τις 
̟ροσ̟άθειες όλων των µελών στη βάση µιας α̟ρόσκο̟της γόνιµης εξέλιξης.  

Μια βασική ̟ροϋ̟όθεση για την εξέλιξη του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών του Τµήµατος 
Μηχανολόγων Μηχανικών είναι ο ̟ροσδιορισµός του χαρακτήρα και του ε̟ι̟έδου των 
εισαγόµενων και οι ̟ροδιαγραφές των α̟οφοίτων του. Η κάλυψη αυτής της ̟ροϋ̟όθεσης 
ήταν αδύνατο να ε̟ιτευχτεί και δεν υ̟ήρξε στο ̟αρελθόν ̟αρόµοια µελέτη, αφού η όλη 
διαδικασία της µετάβασης στην καινούρια µορφή ήταν α̟οτέλεσµα γρήγορων κινήσεων της 
ηγεσίας τόσο του Υ̟ουργείου όσο και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου. Η 
συγκυρία αυτή ε̟έβαλε τον ̟ροσδιορισµό ενός ̟ρογράµµατος σ̟ουδών ό̟ως αυτό, το 
ενδεικτικό, ̟ ου κατατίθεται εδώ ̟ αράλληλα µε τη σύνθεση µιας οµάδας µελών του Τµήµατος 
̟ου θα συντονίσει την εξέλιξή του και την εφαρµογή του. Η οµάδα αυτή σε οργανωµένη 
συνεργασία µε όλα τα µέλη του Τµήµατος θα µετρήσει και θα εκτιµήσει, στην ̟εριοχή της 
Μεσογείου αλλά και ευρύτερα, τις τάσεις της εξέλιξης και τις ανάγκες για ̟αιδεία 
Μηχανολόγου Μηχανικού. Η οµάδα αυτή θα συνθέσει την εκ̟αιδευτική δύναµη των µελών 
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του Τµήµατος και τις δυνατότητες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου για να γίνει 
το Τµήµα αυτό ικανό να συνεισφέρει στην οικονοµία την ̟αιδεία του Μηχανολόγου 
Μηχανικού ̟ου α̟αιτούν οι καιροί µας και το µέλλον της κοινωνίας µας.  Το ̟ρώτο αυτό 
̟ρόγραµµα ̟ου καταθέτουµε, εµείς τα µέλη του Τµήµατος των Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου είναι ένα λειτουργικό τέχνηµα 
κατασκευασµένο µε την εµ̟ειρία µας, έτοιµο να εξελιχθεί µε την τεκµηριωµένη µελέτη µας 
και την στοχευµένη εφαρµογή του στην εκ̟αιδευτική ̟ράξη. Ο̟ωσδή̟οτε, η εκ̟αιδευτική 
δράση του Τµήµατος, θα ενταχθεί σε αυτήν των συνεργαζόµενων µε µας Τµηµάτων και θα 
στοχεύει ̟άντα στην εκ̟αίδευση για το µέλλον έχοντας λειτουργικά ενσωµατώσει στις δοµές 
και τις λειτουργίες του Τµήµατος την εµ̟ειρία, τις αρχές και τα κίνητρα ̟ου συνθέτουν το 
δίκαιο της κοινωνίας µας.  

Η διαδικασία της µετάβασης α̟ό την τωρινή εκ̟αιδευτική ̟ρακτική στη µελλοντική, 
θα ̟εράσει µέσα α̟ό την ̟αράλληλη εξέλιξη του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών µε την 
ολοκλήρωση των σ̟ουδών των υ̟αρχόντων ήδη στο Τµήµα µας σ̟ουδαστών. Η α̟οφοίτηση 
των σ̟ουδαστών ̟ου εισήχθησαν στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
έχει ̟ρογραµµατιστεί να εξελιχθεί µε την αντιστοίχιση µιας σειράς µαθηµάτων του ̟αλιού 
̟ρογράµµατος µε µαθήµατα του νέου ̟ρογράµµατος, τα ο̟οία οι σ̟ουδαστές αυτοί θα 
µ̟ορούν να κατοχυρώσουν και ̟αράλληλα να ̟άρουν τα υ̟όλοι̟α µαθήµατα του νέου 
̟ρογράµµατος σ̟ουδών για να α̟οφοιτήσουν α̟ό το νέο Τµήµα. Το νέο ̟ρόγραµµα 
σ̟ουδών ̟ου κατατίθεται εδώ δίδει µια ̟ρώτη εικόνα των υ̟οχρεώσεων µάθησης ̟ου 
̟ροκύ̟τουν για όλους τους σ̟ουδαστές ̟ου θα στοχεύσουν στο δί̟λωµα του Μηχανολόγου 
Μηχανικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου. Σηµαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη 
των σ̟ουδών θα ̟αίξουν τα µέλη του Τµήµατος µε την λειτουργία τους ως σύµβουλοι των 
σ̟ουδαστών. Ο κάθε σ̟ουδαστής, ανεξάρτητα α̟ό τον τρό̟ο εισαγωγής του, θα έχει τη 
δυνατότητα να συµβουλευτεί τον ̟ροσω̟ικό του σύµβουλο καθηγητή για την ̟ορεία του 
στο Τµήµα. 

Οι ̟ροτάσεις µας αυτές, είναι ̟ροφανές ότι δεν θα υλο̟οιηθούν ̟οτέ ό̟ως αρµόζει 
σε ένα εκ̟αιδευτικό ίδρυµα αν δεν καλυφθούν οι ανάγκες σε ̟ροσω̟ικό κυρίως αλλά και σε 
υ̟οδοµές. Η οµάδα ̟ου συστάθηκε στη Συνέλευση ̟ου ενέκρινε το ̟ροτεινόµενο 
̟ρόγραµµα σ̟ουδών, ανέλαβε την ̟ροφανή υ̟οχρέωση να ̟ροτείνει και τα µέσα 
υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος ̟ου θα εφαρµοστεί. Τα µέσα αυτά είναι ̟ριν α̟' όλα 
διδακτικό και τεχνικό ̟ροσω̟ικό, αλλά και οι α̟αραίτητες εκ̟αιδευτικές υ̟οδοµές σε 
αρµονία και αλληλοσυµ̟λήρωση του εκ̟αιδευτικού µε το ̟άγιο ερευνητικό και κοινωνικό 
έργο του Τµήµατος. 
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II. Προσω̟ικό  

II.1. Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 
Στην ̟αρούσα ενότητα ̟αρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά ̟εριλη̟τικά βιογραφικά 
σηµειώµατα για τα µέλη του Τµήµατος, τα ο̟οία είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 
σ̟ουδών. 

 
1. Βαΐρης Αχιλλέας, Καθηγητής 
e-mail: vairis@staff.teicrete.gr 

Ο Αχιλλέας Βαΐρης είναι ∆ι̟λωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 
του Πανε̟ιστηµίου του Bristol (1988) και ∆ιδάκτωρ Μηχανολόγος 
Μηχανικός (1997) του ιδίου Πανε̟ιστηµίου. Στο ̟λαίσιο της 
ε̟αγγελµατικής σταδιοδροµίας του εργάστηκε ως Mηχανολόγος 
Mηχανικός σε εταιρείες του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα στην 
Ελλάδα και στην Αγγλία. Έχει συγγράψει σαράντα εννιά (49) 
εργασίες σε διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά υ̟ό κρίση και ̟ενήντα 
οκτώ (58) δηµοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή ε̟ιστηµονικά συνέδρια. 

Το ε̟ιστηµονικό του έργο έχει ̟λέον των 890 ετεροαναφορών (µε δείκτες h-index 12 και i10-
index 14). Έχει συµµετάσχει σε Εθνικά, Ευρω̟αϊκά και Ρωσικά έργα Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανά̟τυξης, ως Ερευνητής ή και Ε̟ιστηµονικός Υ̟εύθυνος. Είναι εφευρέτης ή 
συνεφευρέτης σε τέσσερεις ευρεσιτεχνίες. Το 2003 εκλέχτηκε Ε̟ίκουρος Καθηγητής του 
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης, ό̟ου το 2008 εκλέχτηκε στη 
βαθµίδα του Ανα̟ληρωτή Καθηγητή έως το 2014, ο̟ότε εκλέγεται Καθηγητής στο ίδιο 
Τµήµα. Εδίδαξε ε̟ίσης στο ∆ιατµηµατικό Μετα̟τυχιακό Πρόγραµµα Σ̟ουδών 
«Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, Αυτοµατισµού και Ροµ̟οτικής» του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει 
συµµετάσχει σε ̟λήθος διοικητικών ε̟ιτρο̟ών του Τµήµατος και του Ιδρύµατος. Υ̟ήρξε 
Πρόεδρος του τµήµατος καθώς και µέλος της Συγκλήτου του Ιδρύµατος για 3 έτη. Α̟ό το 
2016 είναι ε̟ισκέ̟της Καθηγητής στη Σχολή Ε̟ιστήµης Υλικών και Μηχανικής του 
Northwestern Polytechnical University της Λ.∆. Κίνας, και Καθηγητής στο Τµήµα 
Μηχανολόγων Μηχανικών του State University of New York Korea στην Νότιο Κορέα, ό̟ου 
είναι ∆ιευθυντής του Προγράµµατος Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών. Είναι µέλος του editorial 
board σε 3 διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά και κριτής σε 28 διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά. 
Υ̟ήρξε µέλος ε̟ιστηµονικών ε̟ιτρο̟ών σε διεθνή ε̟ιστηµονικά συνέδρια και έχει δώσει 
διαλέξεις στην Κίνα και στη Ρωσία. Είναι αξιολογητής σε Εθνικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά και 
Κυ̟ριακά ερευνητικά ̟ρογράµµατα. Στα ε̟ιστηµονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
συµ̟εριλαµβάνονται οι Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, η Τριβολογία, τα Υλικά και η 
Εµβιοµηχανική. 
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2. Βιδάκης Νεκτάριος, Καθηγητής 

e-mail: vidakis@emttu.org 

Ο Νεκτάριος Βιδάκης είναι ∆ι̟λωµατούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλονίκης (1993) 
και ∆ιδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (1997). Στο ̟λαίσιο της 
ε̟αγγελµατικής σταδιοδροµίας του υ̟ήρξε για µια δεκαετία 
µελετητής βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, τεχνικός σύµβουλος σε 
βιοµηχανικές µονάδες και µέλος ̟ολλών διοικητικών συµβουλίων. 
Έχει συγγράψει τρία βιβλία, ̟λέον των σαράντα εργασιών σε διεθνή 
̟εριοδικά υ̟ό κρίση και ̟λέον των ογδόντα δηµοσιεύσεων σε εθνικά 

και διεθνή συνέδρια. Το ε̟ιστηµονικό έργο του έχει ̟λέον των 940 ετεροαναφορών (h-Index 
18). Έχει συµµετάσχει σε ̟λήθος Εθνικών και Ευρω̟αϊκών έργων Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανά̟τυξης, ως Ερευνητής ή και Ε̟ιστηµονικός Υ̟εύθυνος. Είναι εφευρέτης ή συνεφευρέτης 
σε τρεις ευρεσιτεχνίες. Α̟ό το 2000 και για τέσσερα χρόνια υ̟ήρξε ∆ιευθυντής Ανά̟τυξης 
και Κατάρτισης του Εµ̟ορικού και Βιοµηχανικού ε̟ιµελητηρίου Ηρακλείου. Το 2004 
εκλέχτηκε ανα̟ληρωτής καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ 
Κρήτης, ενώ το 2008 εκλέχτηκε στη βαθµίδα του καθηγητή του ίδιου τµήµατος. ∆ιδάσκει 
ε̟ίσης στο ∆ιατµηµατικό Μετα̟τυχιακό Τµήµα «Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, 
Αυτοµατισµού και Ροµ̟οτικής» του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ εκλέχθηκε και ∆ιευθυντής του ίδιου 
̟ρογράµµατος για µια διετία. Έχει συµµετάσχει ως ε̟ιβλέ̟ων ή µέλος τριµελών ε̟ιτρο̟ών 
̟αρακολούθησης Μετα̟τυχιακών και ∆ιδακτορικών εργασιών. Έχει συµµετάσχει σε ̟λήθος 
διοικητικών ε̟ιτρο̟ών του Τµήµατος και του Ιδρύµατος, υ̟ήρξε Πρόεδρος του Τµήµατος 
για 5 έτη και σήµερα είναι ανα̟ληρωτής Πρόεδρός του. Είναι ∆ιευθυντής στο θεσµοθετηµένο 
«Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής» του Τµήµατος. Στα 
ε̟ιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του συµ̟εριλαµβάνονται τα Συστήµατα 
Παραγωγής, Οι Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, η Μηχανολογία Ακριβείας, η Αντίστροφη 
Μηχανική, ο Αριθµητικός Έλεγχος Εργαλειοµηχανών, τα συστήµατα CAD/CAM/CAE και 
η εµβιοµηχανική. 

 

3. Καββουσανός Εµµανουήλ, Καθηγητής 

e-mail: mkavussa@.staff.teicrete.gr 

Βασικές Σ̟ουδές : Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, 1983 

Μετα̟τυχιακό (MSc) : Robotics and Industrial Automation, 
Imperial College, 1988 

∆ιδακτορικό : Πολυτεχνείο Χανίων, 1999 

Ερευνητικοί τοµείς : Έλεγχος, Ροµ̟οτική, Μηχατρονική 

Ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία 

 1988 – 1993 : Πλαστικά Κρήτης. Προϊστάµενος Τµήµατος Κατασκευών και 
συντήρησης 
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 1994 - … Καθηγητής στο ΤΕΙ Κρήτης 
∆ιοικητική Εµ̟ειρία – Θέσεις Ευθύνης 

 Ε̟ί σειρά ετών Υ̟εύθυνος Α’ Τοµέα Μαθηµάτων Τµήµατος Μηχανολογίας 

 1997-2000 : Προϊστάµενος Τµήµατος Μηχανολογίας 

 2006-2007 : ∆/ντής της ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης 

 2010-12 : Προϊστάµενος Τµήµατος Μηχανολογίας 

 2012 -2014  : ∆/ντής του µετα̟τυχιακού ̟ρογράµµατος «Προηγµένα συστήµατα 
̟αραγωγής, αυτοµατισµού και ροµ̟οτικής» 

 2004 – 2007 : Μέλος του συντονιστικού οργάνου της ε̟ιτρο̟ής ερευνών του ΤΕΙ 
Κρήτης 

Έρευνα και ανά̟τυξη 

 Έχει ανα̟τύξει και διευθύνει το Εργαστήριο Αυτοµατικής - Ροµ̟οτικής του ΤΕΙ 
Κρήτης. 

  Έχει αναλάβει και συµµετάσχει σε ̟ολλά έργα έρευνας και ανά̟τυξης και  έχει 
δηµοσιεύσει ̟ερί̟ου 30 εργασίες σε ̟εριοδικά και συνέδρια.  

 
 

4. Καβουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής 

e-mail: kavoulak@cs.teicrete.gr 

Ο Γεώργιος Καβουλάκης ξεκίνησε τις (̟ρο̟τυχιακές) σ̟ουδές του 
α̟ό το τµήµα Φυσικής του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης, α̟ό το ο̟οίο 
έλαβε το ̟τυχίο του το 1990. Εισήλθε στο Τµήµα και α̟οφοίτησε α̟ό 
αυτό µε τη σειρά του ̟ρώτου, λαµβάνοντας  υ̟οτροφίες α̟ό το ΙΚΥ 
και για τα τέσσερα έτη των σ̟ουδών του. Συνέχισε τις σ̟ουδές του 
στο ̟αν/µιο του Illinois, στην Urbana-Champaign, ΗΠΑ, α̟ό ό̟ου 
έλαβε τον µετα̟τυχιακό του τίτλο στη Φυσική το 1992, καθώς και το 

διδακτορικό δί̟λωµα του α̟ό το ίδιο Ίδρυµα το 1996, υ̟ό την ε̟ίβλεψη του καθηγητή 
Gordon Baym. 

Στη συνέχεια έλαβε θέση µεταδιδακτορικού υ̟ότροφου στο τµήµα Φυσικής του ̟αν/µίου 
του Illinois στην Urbana-Champaign, ΗΠΑ (04/1996 – 12/1996), θέση µεταδιδακτορικού 
υ̟ότροφου NORDITA και Marie Curie στη NORDITA, Κο̟εγχάγη, ∆ανία (04/1997 – 
08/2000), θέση µεταδιδακτορικού υ̟ότροφου Göran Gustafsson στο Royal Institute of 
Technology, Στοκχόλµη, Σουηδία (09/2000 – 09/2001), θέση µεταδιδακτορικού υ̟ότροφου 
και στη συνέχεια θέση «Docent» στο Lund Institute of Technology, Lund, Σουηδία (09/2001 
– 08/2007). Στο διάστηµα 03/2008 – 02/2012 ήταν Ανα̟ληρωτής Καθηγητής στο Γενικό 
Τµήµα Θετικών Ε̟ιστηµών του ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο και α̟ό το 2012 είναι καθηγητής (στο 
Γενικό Τµήµα Θετικών Ε̟ιστηµών και κατό̟ιν στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών) του 
ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο. 

Ο Γεώργιος Καβουλάκης έχει συγγράψει γύρω στις 65 δηµοσιεύσεις, οι ο̟οίες έχουν λάβει 
̟άνω α̟ό  1750 αναφορές (έξι α̟ό αυτές σε συνεργασία µε τον Ben Mottelson, κάτοχο του 
βραβείου Nobel Φυσικής 1974) και έχει “h-index” 24. Ήταν Πρόεδρος του δικτύου έρευνας 
του European Science Foundation «POLATOM», το ο̟οίο ̟εριελάµβανε ̟ερί̟ου 60 
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ε̟ιστήµονες α̟ό 16 χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Έχει οργανώσει 3 συνέδρια, έχει δώσει 
̟άνω α̟ό 10 ̟ροσκεκληµένες οµιλίες/colloquia και έχει κρίνει ̟άνω α̟ό 150 δηµοσιεύσεις. 
Έχει λάβει χρηµατοδότηση α̟ό το Swedish Science Foundation (VR) και ήταν ε̟ιστηµονικός 
υ̟εύθυνος µιας ̟ρότασης του «Αρχιµήδη ΙΙΙ». Έχει συνε̟ιβλέψει τους J. Kailasvuori 
(Στοκχόλµη), J. Bergelin (Lund), και S. Bargi (Lund) στη µετα̟τυχιακή τους εργασία, και τη 
Sara Bargi στη διδακτορική της διατριβή (Lund), ενώ ε̟ιβλέ̟ει την Αλεξάνδρα Ρούσσου στη 
διδακτορική της διατριβή. Τέλος, έχει διατελέσει Πρόεδρος του τµήµατος των Μηχανολόγων 
Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης για δύο έτη.    

 

5. Κατσα̟ρακάκης ∆ηµήτριος, Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 

e-mail: dkatsap@staff.teicrete.gr  

Ο ∆ηµήτριος Κατσα̟ρακάκης είναι ∆ι̟λωµατούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1997) και 
∆ιδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (2017) του ίδιου ιδρύµατος µε 
αντικείµενο «Μεγιστο̟οίηση διείσδυσης αιολικών ̟άρκων σε 
α̟οµονωµένα ενεργειακά συστήµατα». Α̟ό το 2001 εργάστηκε σε 
σειρά ε̟ιστηµονικών σε ερευνητικών ̟ρογραµµάτων στο Εργαστήριο 
Αιολικής Ενέργειας του ΤΕΙ Κρήτης, µε αντικείµενα συναφή µε την 
αξιο̟οίηση των ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και την 
ορθολογική χρήση ενέργειας.  

Το 2008 εκλέχτηκε ε̟ίκουρος καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του 
ΤΕΙ Κρήτης, ενώ το 2016 εκλέχτηκε στη βαθµίδα του ανα̟ληρωτή καθηγητή του ίδιου 
τµήµατος. ∆ιδάσκει ε̟ίσης στο ∆ιατµηµατικό Μετα̟τυχιακό Τµήµα «Ενεργειακά 
Συστήµατα» του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει συµµετάσχει σε ̟λήθος διοικητικών ε̟ιτρο̟ών του 
Τµήµατος και του Ιδρύµατος, ενώ την τρέχουσα χρονική ̟ερίοδο υ̟ηρετεί ως Πρόεδρος του 
Τµήµατος. Στα ε̟ιστηµονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα συµ̟εριλαµβάνονται η 
διείσδυση ΑΠΕ σε νησιωτικά συστήµατα, η σχεδίαση και ανά̟τυξη υβριδικών σταθµών, η 
ενεργειακή αναβάθµιση κτηριακών εγκαταστάσεων και υ̟οδοµών, τα έξυ̟να ενεργειακά 
δίκτυα, οι κοινωνικές ̟ροο̟τικές και οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό την αξιο̟οίηση των ΑΠΕ κλ̟.  

Έχει διατελέσει ο κύριος ερευνητής - µελετητής σε σειρά ανα̟τυξιακών έργων, σε οµάδες 
εργασίες του Τεχνικού Ε̟ιµελητηρίου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (υβριδικοί σταθµοί 
ενέργειας, έργα ενεργειακής αναβάθµισης, έργα ενεργειακής διαχείρισης κλ̟). Έχει 
συγγράψει τέσσερα βιβλία, και σειρά α̟ό εκ̟αιδευτικές σηµειώσεις, ενώ την τρέχουσα 
̟ερίοδο ολοκληρώνει το ̟ρώτο βιβλίο του στην αγγλική γλώσσα, βάσει συµβολαίου µε το 
διεθνώς αναγνωρισµένο εκδοτικό οίκο «Taylor & Francis”. Έχει δηµοσιεύσει 24 εργασίες σε 
διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά µε κρίση (σε όλες ως κύριος συγγραφέας), και 31 
δηµοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια (στις 25 ως κύριος συγγραφέας), δύο κεφάλαια 
σε τόµους και σειρά άρθρων στον εσωτερικό τύ̟ο. Το ε̟ιστηµονικό του έργο έχει ̟λέον των 
600 ετεροαναφορών (h-Index 13). Έχει συµµετάσχει σε ̟λήθος Εθνικών και Ευρω̟αϊκών 
έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά̟τυξης, ως Ερευνητής ή και Ε̟ιστηµονικός 
Υ̟εύθυνος.  
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Συµµετέχει ως εµ̟ειρογνώµονας στα εργαστήρια – σεµινάρια της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής 
TAIEX, έχει αναλάβει ως αξιολογητής σειρά ερευνητικών ̟ροτάσεων για λογαριασµό της 
ΓΓΕΤ και ε̟ίσης έχει αξιολογήσει δεκάδες άρθρα των ̟λέον αναγνωρισµένων ̟εριοδικών 
του κλάδου του, του εκδοτικού οίκου Elsevier. 

 

6. Κονταξάκης Κωνσταντίνος, Ε̟ίκουρος Καθηγητής 

e-mail: condax@cs.teicrete.gr 

Ο Κωνσταντίνος Κονταξάκης σ̟ούδασε στο τµήµα Μηχανολογίας 
του ΤΕΙ Κρήτης και στη συνέχεια στο Πανε̟ιστήµιο Université Paul 
Sabatier de Toulouse, στην Τουλούζη, στη Γαλλία, α̟ό ό̟ου α̟έκτησε 
το 1992 το ̟τυχίο Maîtrise de Technologies Mécaniques. To 2001 
ανακηρύχθηκε διδάκτορας ̟αρουσιάζοντας τη διατριβή του µε θέµα: 
«Παθητικός έλεγχος ̟τερυγώσεων ανεµογεννητριών και 
̟ροσοµοίωση της λειτουργίας των», στο ̟ανε̟ιστήµιο Université de 

la Rochelle, στη Γαλλία. 

Ο Κωνσταντίνος Κονταξάκης εργάστηκε σε κατασκευαστικές εταιρίες στο Ηράκλειο Κρήτης 
και στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Εργαστηριακός Συνεργάτης 
α̟ό το 1994 έως το 2004 και ως Ε̟ιστηµονικός Συνεργάτης α̟ό το 2004 έως το 2007. Το 2007 
διορίστηκε ως Ε̟ίκουρος Καθηγητής στο ίδιο Τµήµα και το 2011 µονιµο̟οιήθηκε σαν 
Ε̟ίκουρος Καθηγητής. ∆ιδάσκει ̟ερισσότερα α̟ό ̟έντε µαθήµατα στο τµήµα 
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και 2 µαθήµατα στα ∆ιατµηµατικά 
Προγράµµατα Σ̟ουδών «Ενεργειακά Συστήµατα» και «Προηγµένα Συστήµατα 
Παραγωγής Αυτοµατισµού και Ροµ̟οτική». Έχει ε̟ιβλέψει σειρά ̟τυχιακών και 
δι̟λωµατικών εργασιών. Έχει συµµετάσχει σε σειρά ερευνητικών ̟ρογραµµάτων στο Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης, χρηµατοδοτούµενα α̟ό δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συµµετέχει σε ̟ολλές 
διοικητικές ε̟ιτρο̟ές του ΤΕΙ Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν θεµατολογία 
σχετική µε την ανά̟τυξη ανεµοκινητήρων, τη µελέτη και το σχεδιασµό καινοτόµων 
̟τερυγώσεων για ανεµογεννήτριες και µε το σχεδιασµό µικρών Ανεµογεννητριών. Ε̟ίσης 
ασχολείται µε την αξιο̟οίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καθώς και µε την 
εφαρµογή διαδικασιών δια̟ίστευσης του Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας σε µετρήσεις 
ανέµου και µετρήσεις α̟όδοσης µικρών ανεµογεννητριών. Έχει δεκαέξι (16) δηµοσιεύσεις σε 
̟εριοδικά και συνέδρια. 
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7. Μουτσο̟ούλου Αµαλία, Ε̟ίκουρη Καθηγήτρια 

e-mail:amalia@staff.teicrete.gr 

Η Αµαλία Μουτσο̟ούλου είναι ∆ι̟λωµατούχος Πολιτικός 
Μηχανικός και ∆ιδάκτωρ Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
(τµήµα ΜΠ∆ Πολυτεχνείο Κρήτης), καθώς κατέχει και µετα̟τυχιακό 
τίτλο σ̟ουδών στο τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
(τµήµα ΜΠ∆ Πολυτεχνείο Κρήτης). Στο ̟λαίσιο της ε̟αγγελµατικής 
σταδιοδροµίας της υ̟ήρξε για µια δεκα̟ενταετία µελετήτρια 
ιδιωτικών και δηµοσίων έργων. Έχει συγγράψει τρία βιβλία, ̟λέον 

των είκοσι εργασιών σε διεθνή συνέδρια υ̟ό κρίση και ̟λέον των δέκα εργασιών σε 
αναγνωρισµένα διεθνή ̟εριοδικά.  Έχει συµµετάσχει σε Εθνικά  και Ευρω̟αϊκά έργα 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά̟τυξης, ως Ερευνήτρια. Ε̟ί σειρά ετών υ̟ήρξε συντονίστρια 
του ̟ρογράµµατος Erasmus του Τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Έργων, καθώς και 
ε̟ιστηµονική  υ̟εύθυνη του ̟ρογράµµατος ΕΣΠΑ του εν λόγω Τµήµατος για τουλάχιστον 
µια ̟ενταετία. Έχει ε̟ιβλέψει ̟λέον των εκατό ̟ρο̟τυχιακών δι̟λωµατικών εργασιών, οι 
ο̟οίες όλες έχουν ολοκληρωθεί µε ε̟ιτυχία. Ήταν υ̟εύθυνη ε̟τά εργαστήριων του τµήµατος 
Πολιτικών ∆οµικών έργων µέσα στα ο̟οία έχουν εκ̟ονηθεί ̟λήθος ̟τυχιακών εργασιών 
υ̟ό την ε̟ίβλεψή της. Είναι E̟ίκουρη Kαθηγήτρια του Τµήµατος Μηχανολόγων 
Μηχανικών ΤΕ α̟ό το έτος 2014. Το γνωστικό αντικείµενό της είναι «Ευφυής Έλεγχος 
∆οµικών Κατασκευών», ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η Μηχανική, ο Έλεγχος 
Κατασκευών, και η Αντοχή των Υλικών, Εύρωστος Έλεγχος, ∆ιαχείριση έργων. 

 

8. Πετούσης Μάρκος Α., Ε̟ίκουρος Καθηγητής 

e-mail: markospetousis@yahoo.gr 

Ο Μάρκος Πετούσης έχει λάβει το ∆ί̟λωµά του α̟ό το Τµήµα 
Μηχανολόγων και Αεροναυ̟ηγών Μηχανικών του Πανε̟ιστηµίου 
Πατρών το έτος 1997. Α̟έκτησε Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης 
µε Τοµέα Εξειδίκευσης τα Συστήµατα Παραγωγής το 2001 α̟ό το 
Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης και ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα α̟ό το ίδιο Πολυτεχνείο, το έτος 

2007. 

Α̟ό το 1994 (αρχικά ως ̟ρο̟τυχιακός φοιτητής του Πανε̟ιστηµίου Πατρών και στη 
συνέχεια ως ∆ι̟λωµατούχος Μηχανικός) έως σήµερα είχε εµ̟λακεί ερευνητικά σε διεθνή και 
εθνικά ερευνητικά και βιοµηχανικά έργα, καθώς και στο βιοµηχανικό σχεδιασµό, µε 
αντικείµενο την τεχνολογία των συστηµάτων CAD/CAM/CAE, την Εικονική 
Πραγµατικότητα, την Ταχεία Πρωτοτυ̟ο̟οίηση και τις Μηχανουργικές Κατεργασίες. Στη 
∆ιδακτορική του ∆ιατριβή ανέ̟τυξε ένα νέο µοντέλο ̟ροσοµοίωσης µηχανουργικών 
κατεργασιών φρεζαρίσµατος τριών αξόνων σε ̟εριβάλλον Εικονικής Πραγµατικότητας. Το 
µοντέλο αυτό ̟αρέχει τη δυνατότητα ο̟τικο̟οίησης και της διαδικασίας της κο̟ής σε ένα 
ρεαλιστικό εικονικό ̟εριβάλλον µηχανουργείου, αλλά κυρίως ̟αρέχει ̟οιοτικά δεδοµένα 
για διάφορες ̟αραµέτρους ̟ου σχετίζονται µε το α̟οτέλεσµα της κατεργασίας και ̟οσοτικά 
δεδοµένα σε σχέση µε την ανα̟τυσσόµενη τραχύτητα στις κατεργαζόµενες ε̟ιφάνειες. 
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Α̟ό το 1999 είναι Εργαστηριακός και Ε̟ιστηµονικός συνεργάτης του Τµήµατος 
Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. ∆ιδάσκει µαθήµατα µηχανολογικού σχεδίου, 
CAD/CAM/CNC/CAE και µηχανουργικών κατεργασιών. Έχει διδάξει αντίστοιχα 
µαθήµατα στο ̟ αρελθόν στο Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης και 
στο Πανε̟ιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Τεχνολογίας Υλικών, ως συµβασιούχος Ε̟ιστηµονικός 
Συνεργάτης. 

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η τρισδιάστατη γεωµετρική µοντελο̟οίηση, η 
τεχνολογία των γραφικών, οι µηχανουργικές κατεργασίες, η εµβιοµηχανική, οι τεχνολογίες 
ανά̟τυξης εικονικών και φυσικών ̟ρωτοτύ̟ων (ταχεία ̟ρωτοτυ̟ο̟οίηση, αντίστροφη 
µηχανική) και οι τεχνολογίες ̟ροσθετικής κατασκευής (additive manufacturing, 3d 
printing). 

Ο ∆ρ. Μάρκος Πετούσης έχει δηµοσιεύσει 12 εργασίες σε έγκριτα ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά 
(in peer review scientific journals), 32 ανακοινώσεις σε διεθνή ε̟ιστηµονικά συνέδρια και 6 
ανακοινώσεις σε εθνικά ε̟ιστηµονικά συνέδρια. Ε̟ίσης, έχει γράψει 2 κεφάλαια σε 
αντίστοιχα αγγλόφωνα ε̟ιστηµονικά βιβλία. 

 

9. Σακκάς Νικόλαος, Καθηγητής 

e-mail: nsak@staff.teicrete.gr  

Ο Νικόλαος Σακκάς είναι ∆ι̟λωµατούχος και ∆ιδάκτορας 
Μηχανολόγος Μηχανικός. Έχει 20ετή βιοµηχανική εµ̟ειρία στην 
Ελλάδα (Πλαστικά Κρήτης, Σέλµαν ΑΕ, Planet AE) και στο εξωτερικό 
(Mahon Mc. Philipps, Αγγλία) ενώ στο ΤΕΙ Κρήτης είναι καθηγητής 
α̟ό το 1997. A̟ό το 2018 είναι ε̟ισκέ̟της καθηγητής στο Παν/µιο 
του Hull στη σχολής Μηχανικών και Πληροφορικής. Συνεργάζεται 

µε διεθνείς εταιρείες σε θέµατα ενέργειας και ̟ληροφορικής αλλά και τουριστικών 
εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας.  

'Εχει υ̟άρξει µέλος της διοίκησης της ΕΕΒΑ (Energy Efficiency in Buildings Αssociation) το 
2011, έχει συµµετάσχει σε δεκάδες ̟ρογράµµατα FP4- FP7 και Horizon και είναι 
συστηµατικός αξιολογητής τα τελευταία 20 χρόνια (̟ερί̟ου 20 ̟ροσκλήσεις εξωτερικής 
εµ̟ειρογνωµοσύνης). 

Είναι συγγραφέας 30 άρθρων µε 140 αναφορές αλλά και 6 βιβλίων λογοτεχνίας, 1 βιβλίου 
ε̟ιχειρηµατικότητας και 1 βιβλίου ̟ολιτικής στα Aγγλικά (Democracy Again!) 
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10. Τζιράκης Ευάγγελος, Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσω̟ικό 

e-mail: vtzirakis@staff.teicrete.gr  

Γεννήθηκε στις 13/11/1975 και µεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Α̟οφοίτησε α̟ό το 5ο Γενικό Λύκειο το 1993 και µετά α̟ό ένα χρόνο 
̟ροετοιµασίας ξεκίνησε τις σ̟ουδές του στο Middlesex University 
του Λονδίνου α̟’ ό̟ου α̟οφοίτησε το 2000 και έγινε κάτοχος BEng 
in Mechanical Engineering και MSc in Advanced Manufacturing and 

Management. Το 1999 ξεκίνησε η συνεργασία του µε το Εργαστήριο Καυσίµων και 
Λι̟αντικών (ΕΤεΚΛ) της Σχολής Χηµ. Μηχανικών ΕΜΠ, ενώ µέσω αυτού, έχει συµµετάσχει 
κατά καιρούς, σε διάφορα ερευνητικά ̟ρογράµµατα. Στο ΕΤεΚΛ ολοκλήρωσε την 
διδακτορική του διατριβή (2002-2007) µε τίτλο «Συσχετισµός Εκ̟οµ̟ών µε Φυσικοχηµικές 
Ιδιότητες των Καυσίµων και µε ∆εδοµένα α̟ό την Κίνηση των Οχηµάτων στο Λεκανο̟έδιο». 
Α̟ό το 2007 έως το 2014 υ̟ηρέτησε ως Ι∆ΑΧ στο ΕΜΠ, στην ∆ιεύθυνση Προσω̟ικού και 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών. Ε̟ίσης, α̟ό το 2010 έως το 2013 υ̟ηρέτησε µε α̟όσ̟αση στην ∆/νση 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ ̟αράλληλα εργάστηκε ως ωροµίσθιος 
ε̟ιστηµονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο ΜΕΚ του ΤΕΙΚ. ∆ιαθέτει ̟λήθος δηµοσιεύσεων 
σε ηµερίδες, συνέδρια και ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά µε κριτές. Ε̟ίσης, έχει συµµετάσχει ως 
κριτής σε υ̟ό δηµοσίευση άρθρα σε ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά. Τέλος, α̟ό το 2014 έως τον 
∆εκέµβριο του 2017 υ̟ηρέτησε ως Ε∆ΙΠ στην Σχολή Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ και α̟ό 
το ∆εκέµβριο του 2017 έως και σήµερα υ̟ηρετεί ως Ε∆ΙΠ στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ. 

 

11. Φασουλάς Ιωάννης, Ε̟ίκουρος Καθηγητής 

e-mail: jfasoulas@staff.teicrete.gr 

Ο Ιωάννης Φασουλάς είναι ∆ι̟λωµατούχος Μηχανικός του τµήµατος 
«Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υ̟ολογιστών» της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε̟ιστηµίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ. 1999) ό̟ως ε̟ίσης και ∆ιδάκτωρ Μηχανικός 
του ίδιου τµήµατος (Α.Π.Θ. 2004). Α̟ό το 2000 είναι µέλος του 
Τεχνικού Ε̟ιµελητηρίου Ελλάδος. Στο ̟λαίσιο της ε̟αγγελµατικής 
σταδιοδροµίας του υ̟ήρξε για µεγάλο διάστηµα ερευνητής σε 

διάφορα ερευνητικά ̟ ρογράµµατα και ε̟ιστηµονικός συνεργάτης σε ανώτατα εκ̟αιδευτικά 
ιδρύµατα ό̟ως το Α.Π.Θ., το Πανε̟ιστήµιο Μακεδονίας, το Τ.Ε.Ι. Σερρών και το Αλεξάνδριο 
Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης. Ε̟ίσης διετέλεσε µελετητής και ε̟ιβλέ̟ον Μηχανικός στο ∆ήµο Νέας 
Αλικαρνασσού για ̟ερί̟ου µία διετία. Το 2010 εκλέχτηκε και διορίστηκε ως Ε̟ίκουρος 
καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε γνωστικό 
αντικείµενο την «Μηχατρονική». Ε̟ι̟ροσθέτως τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο 
∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών «Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, 
Αυτοµατισµού και Ροµ̟οτικής» του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ενώ εκλέχθηκε και ∆ιευθυντής του ίδιου 
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̟ρογράµµατος για µια διετία. Είναι µέλος στο «Εργαστήριο Συστηµάτων Ελέγχου και 
Ροµ̟οτικής» το ο̟οίο α̟οτελεί θεσµοθετηµένο διατµηµατικό εργαστήριο των τµηµάτων 
Μηχανολόγων Μηχανικών T.E. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Στα 
ε̟ιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του συµ̟εριλαµβάνονται µεταξύ άλλων η 
µοντελο̟οίηση, η ανά̟τυξη και ο έλεγχος ̟ολυαρθρωτών ροµ̟οτικών συστηµάτων για τη 
λαβή και το χειρισµό αντικειµένων, ό̟ως ε̟ίσης τα βιολογικής έµ̟νευσης ροµ̟οτικά 
συστήµατα µε εφαρµογές στο θαλάσσιο ̟εριβάλλον και η ανά̟τυξη καινοτόµων 
µηχατρονικών συστηµάτων µε εφαρµογές στην εµβιοµηχανική και την ιατρική. Έχει 
συµµετάσχει ως ε̟ιβλέ̟ων καθηγητής ή µέλος ε̟ιτρο̟ών εξέτασης ∆ιδακτορικών και 
Μετα̟τυχιακών εργασιών. Έχει 27 εργασίες σε διεθνή ̟εριοδικά και ̟ρακτικά διεθνών 
συνεδρίων ενώ συµµετέχει ως κριτής σε διεθνή ̟εριοδικά και συνέδρια. 

 

12. Χρηστάκης ∆ηµήτριος, Καθηγητής 

e-mail: dhr@cs.teicrete.gr  

Ο ∆ηµήτριος Γεωργίου Χρηστάκης είναι ∆ι̟λωµατούχος 
Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ (1981) και ∆ιδάκτωρ του 
̟ανε̟ιστηµίου της Πάτρας (1987) µε θέµα της διατριβής του: Οι 
ροϊκά ε̟αγόµενες θερµικές τάσεις και η ε̟ίδρασή τους στην 
ευστάθεια της ροής. Εργάστηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης ως 
ε̟ισκέ̟της καθηγητής (Ν∆ 407) και στο ΤΕΙ Κρήτης α̟ό το 1989 ό̟ου 

και εκλέχτηκε ε̟ίκουρος καθηγητής. Το 2002 εκλέχτηκε καθηγητής του Τµήµατος 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης. ∆ίδαξε στο ∆ιατµηµατικό Μετα̟τυχιακό 
Τµήµα «Ενεργειακά Συστήµατα» του ΤΕΙ Κρήτης και διευθύνει το Εργαστήριο Αιολικής 
Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστηµάτων. Υ̟ήρξε Προϊστάµενος του Τµήµατος για 
δυο θητείες και ε̟ί σειρά ετών µέλος της ε̟ιτρο̟ής ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης, θέση ̟ου έχει 
και σήµερα.  

Έχει ιδρύσει και διδάξει σειρά ̟ρο̟τυχιακών µαθηµάτων ό̟ως: Κοινωνία και Τεχνολογία, 
Σύνθεση Ενεργειακών Συστηµάτων και άλλα. Υ̟ήρξε ε̟ί τριετία εξεταστής του ΙΚΥ για 
υ̟οτροφίες µετα̟τυχιακών σ̟ουδών. Ε̟έβλεψε ̟τυχιακές εργασίες Μετα̟τυχιακών 
Φοιτητών Ευρω̟αϊκών ̟ανε̟ιστηµίων στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος Έρασµος. Έχει 
ε̟ιβλέψει τέσσερις διδακτορικές διατριβές, µια ως κύριος ε̟ιβλέ̟ων στο ̟ανε̟ιστήµιο της 
La Rochelle και ως σύµβουλος της ε̟ιτρο̟ής σε δυο διατριβές στο ̟ανε̟ιστήµιο Κρήτης και 
µια στο ΕΜΠ. Συνε̟ιβλέ̟ει διδακτορική διατριβή υ̟οψήφιου α̟ό την Αιθιο̟ία. 

Ο ∆. Γ. Χρηστάκης εργάστηκε στη βιοµηχανία και σε φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα, µε τους ο̟οίους συνεχίζει τη συνεργασία ως Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης στο ̟λαίσιο 
της σύνδεσης της εκ̟αίδευσης, της έρευνας και της ̟αραγωγής.   

Υ̟ήρξε υ̟εύθυνος ̟ερισσότερων των 200 ̟ρογραµµάτων (µελετητικών, κατασκευαστικών, 
εκ̟αιδευτικών, µετρητικών και ερευνητικών) χρηµατοδοτούµενων α̟ό την Ευρω̟αϊκή 
Ένωση, το Ελληνικό κράτος και τον ιδιωτικό τοµέα µε συνολικό ̟ροϋ̟ολογισµό 4,4εκ. ευρώ. 
Συµµετείχε, ως υ̟εύθυνος ̟ρογράµµατος στην ̟αραγωγή κανονισµών για τις µικρές 
Ανεµογεννήτριες σε συνεργασία µε το RISOE και συµµετείχε στην ανά̟τυξη του IEC 
61400_2.  
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Έχει δηµοσιεύσει 22 εργασίες σε διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά µε κρίση, και 31 
δηµοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια (στις 21 ως κύριος συγγραφέας), δύο κεφάλαια 
σε τόµους και σειρά άρθρων στον ηµερήσιο τύ̟ο. Το ε̟ιστηµονικό του έργο έχει ̟λέον των 
470 ετεροαναφορών (Google scholar h-Index 12, i10-index 10). Έχει ένα δί̟λωµα 
ευρεσιτεχνίας σχετικό µε τον έλεγχο αεροσκαφών. 

Κύρια ̟εδία ερευνητικού ενδιαφέροντός του σήµερα είναι η  ανά̟τυξη µικρών 
Ανεµογεννητριών, η Εµβιοµηχανική και η αλληλε̟ίδραση της κοινωνίας µε την τεχνολογία.  
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II.2. Χωρίς διδακτορικό τίτλο 
1. Μονιάκης Μύρων, Λέκτορας 

e-mail: myrmo@staff.teicrete.gr 

Ο Μύρων Μονιάκης είναι ∆ι̟λωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε̟ιστηµίου Πατρών (1982) και 
κάτοχος MSc του ΕΑΠ (2003). Στο ̟λαίσιο της ε̟αγγελµατικής του 
σταδιοδροµίας υ̟ήρξε για µια δεκα̟ενταετία µελετητής δηµοσίων 
και ιδιωτικών κτηριακών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ενώ 
α̟ασχολήθηκε µε συµβάσεις και ως µελετητής και ε̟ιβλέ̟ων 
µηχανικός στις τεχνικές υ̟ηρεσίες του ΟΛΗ και ΤΕΙ Κρήτης. 

Το 1995 εκλέχτηκε καθηγητής εφαρµογών του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του 
ΤΕΙ Κρήτης, ενώ α̟ό το 1999-2005 συµµετείχε ενεργά και δίδαξε σε  µαθήµατα του 
Προγράµµατος Σ̟ουδών Ε̟ιλογής «Ενεργειακές & Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες» 
(ΕΝΠΕΤ), ενώ α̟ό το 2013 διδάσκει ε̟ίσης στο ∆ιατµηµατικό Μετα̟τυχιακό Τµήµα 
«Ενεργειακά Συστήµατα» των Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ΤΕ, του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει συµµετάσχει ως ε̟ιβλέ̟ων ή µέλος τριµελών 
ε̟ιτρο̟ών ̟αρακολούθησης σε ̟λήθος ̟ρο̟τυχιακών και µετα̟τυχιακών εργασιών των 
̟αρα̟άνω τµηµάτων. Έχει οργανώσει ως ε̟ιστηµονικός υ̟εύθυνος και συµµετάσχει ως 
εισηγητής  σε ̟λήθος σεµιναρίων για θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, ενεργειακής 
α̟όδοσης και ̟ιστο̟οίησης των κτιρίων, χρήσης ΑΠΕ στα κτήρια, και Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας. Έχει συµµετάσχει σε αρκετά  Εθνικά και Ευρω̟αϊκά έργα 
εκ̟αιδευτικά και ερευνητικά ό̟ως  ε̟ίσης και σε αρκετές διοικητικές ε̟ιτρο̟ές  του 
Τµήµατος και του Ιδρύµατος.  

Έχει συγγράψει διδακτικές σηµειώσεις για τα µαθήµατα τα ο̟οία διδάσκει στο ΤΕΙ Κρήτης, 
είναι συν-συγγραφέας σε  βιβλίο, στο α̟οθετήριο  των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 
Ηλεκτρονικών Συγγραµµάτων ΚΑΛΛΙΠΟΣ , ενώ έχει και ε̟ιστηµονική εργασία σε διεθνή 
̟εριοδικά υ̟ό κρίση (3 ετεροαναφορές) . 

Στα ε̟ιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά του συµ̟εριλαµβάνονται η Εξοικονόµηση 
Ενέργειας και η Ενεργειακή Α̟όδοση των ενεργειακών συστηµάτων,  η χρήση Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας στον κτηριακό τοµέα , τα κτήρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης 
Ενέργειας (nZEB) και τα  έξυ̟να κτήρια καθώς και τα συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης. 
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2. Ντιντάκης Γιάννης, Λέκτορας  

e-mail: ntintakis@staff.teicrete.gr 

Ο Ιωάννης Ντιντάκης του Τηλεµάχου είναι Λέκτορας του Τµήµατος 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανε̟ιστηµίου µε ειδίκευση ΄Σχεδιασµός µε τη χρήση Η/Υ’ . Είναι 
κάτοχος ̟ τυχίου Μηχανικού στον τοµέα του Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 
µε ειδίκευση στο σχεδιασµό νέων ̟ροϊόντων και συστηµάτων 
βιοµηχανικής ̟αραγωγής. Κατέχει µετα̟τυχιακό δί̟λωµα ειδίκευσης 

(Msc) στα Σύγχρονα Βιοµηχανικά Συστήµατα Παραγωγής α̟ό το Kingston University (UK). 
Είναι υ̟οψήφιος διδάκτορας του Πολυτεχνείου Κρήτης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής 
και ∆ιοίκησης.  Α̟ό το 2010 έως τον Φεβρουάριο του 2019 διετέλεσε µέλος ∆ΕΠ στη βαθµίδα 
του Λέκτορα στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Ε̟ί̟λου του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας. Έχει συµµετάσχει στη συγγραφή δύο ε̟ιστηµονικών βιβλίων.  Α̟ό το 2015 
διδάσκει στο µετα̟τυχιακό ̟ρόγραµµα ‘Προηγµένες µέθοδοι σχεδιασµού ̟ροϊόντων α̟ό 
ξύλου’ του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας (̟ρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας). Έχει ε̟ιβλέψει οκτώ 
̟ρωτότυ̟ες µετα̟τυχιακές εργασίες και ̟άνω α̟ό σαράντα ̟ρο̟τυχιακές. Έχει ενεργεί 
συµµετοχή σε δεκαε̟τά Ευρω̟αϊκά ̟ρογράµµατα µε αµοιβή αλλά και σε εκ̟αιδευτικά 
̟ρογράµµατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εννέα ̟ρωτότυ̟ες δηµοσιεύσεις σε 
̟εριοδικά και διεθνή συνέδρια µε κριτές, ενώ είναι κριτής σε τρία διεθνή journals. Ε̟ί σειρά 
ετών έχει εργαστεί ως στέλεχος σε τµήµατα Έρευνας και Ανά̟τυξης σηµαντικών Ελληνικών 
βιοµηχανικών µονάδων  µε βασική αρµοδιότητα τη σχεδίαση  βιοµηχανικών ̟ροϊόντων και 
συστηµάτων ̟αραγωγής. Α̟ό το 2010 ̟αρέχει ε̟ιστηµονική και τεχνική υ̟οστήριξη σε 
̟άνω α̟ό 50 ̟αραγωγικές ε̟ιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύ̟ρο. 

 

3. Τζανάκης Γεώργιος, Λέκτορας 

e-mail: gtzan@staff.teicrete.gr 

Ο Γεώργιος Τζανάκης έχει Πτυχίο Φυσικού Πανε̟ιστηµίου Αθηνών 
(1981) και Πτυχίο Ηλεκτρονικού Τ.Ε.Ι. Πειραιά (1978). Α̟ό το 1991 
έως σήµερα ασχολείται µε τη διδασκαλία των εργαστηρίων Φυσικής 
ως λέκτορας. Έχει εργαστεί ως Ειδικό Τεχνικό Προσω̟ικό στα 
εργαστήρια Φυσικής του Φυσικού Τµήµατος του Πανε̟ιστηµίου 
Κρήτης (1988-1991) και ως ωροµίσθιος στα εργαστήρια φυσικής του 
ΤΕΙ Κρήτης (1983-1991). 

Συµµετείχε στη Συγγραφή Εργαστηριακού οδηγού «Ηλεκτρονικό  
βιβλίο  εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Ι» Ιωάννης Μ̟ερταχάς, Γεώργιος Τζανάκης, 
Παρασκευή Μιχελάκη, Κωνσταντίνος Παυλάκης στη δράση «Κάλλι̟ος» Ελληνικά 
ηλεκτρονικά ακαδηµαϊκά συγγράµµατα και βοηθήµατα. Οκτώβριος 2015. 
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II.3. Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσω̟ικού 
 

 

1. Βαρδάκη Σοφία 

e-mail: svardaki@staff.teicrete.gr  

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1974. Είναι ̟τυχιούχος Μηχανικός 
∆οµικών Έργων Τ.Ε.  του ΤΕΙ Κρήτης (1995),  ̟τυχιούχος 
Παιδαγωγικών Σ̟ουδών ΣΕΛΕΤΕ / ΠΑ.ΤΕ.Σ Ηρακλείου) (2001)  και 
κάτοχος µετα̟τυχιακού δι̟λώµατος ειδίκευσης του τµήµατος  
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε του ΤΕΙ Κρήτης στα «Ενεργειακά 
Συστήµατα» (2018). Εργάστηκε σε τεχνικά γραφεία (8/7/1995 - 
30/12/01), στη Ν.Α. Ηρακλείου/ ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας & 

∆ιεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος (31/12/2001 – 23/01/07) και 
̟αράλληλα ως ωροµίσθιος Εργαστηριακός Συνεργάτης στο τµήµα Πολιτικών ∆οµικών 
Έργων του ΤΕΙ Κρήτης (Σε̟τ.96 -Ιουν.05). Α̟ό 23/01/07- σήµερα εργάζεται ως Ε.Τ.Ε.Π. στα 
τµήµατα Πολιτικών ∆οµικών Έργων & Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης.  

 

2. Σταύρος Βασιλοκωνσταντάκης 

e-mail: vasta@staff.teicrete.gr 

Γεννήθηκε το 1960. Είναι ̟τυχιούχος εργοδηγός µηχανικός 
αεροσκαφών, κάτοχος αδείας ασκήσεως ε̟αγγέλµατος συντήρησης 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων αεροσκαφών, κάτοχος αδείας 
ασκήσεως ε̟αγγέλµατος θερµουδραυλικών εγκαταστάσεων. 

Φοίτησε στην ΣΤΕΦ Ηρακλείου στο Τµήµα Μηχανολογίας. Είναι 
̟τυχιούχος ΑΣΠΑΙΤΕ- ΣΕΛΕΤΕ. Φοίτησε στη Σχολή Ανθρω̟ιστικών 
Ε̟ιστηµών του Ε.Α.Π. 

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τοµέα στην κατασκευή και συντήρηση θερµουδραυλικών 
εγκαταστάσεων και έργων α̟ό το 1975 έως το 1980. Για ε̟τά συνα̟τά έτη εργάστηκε στη 
κατασκευή και συντήρηση µηχανολογικών εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων Καψής και 
Α̟ολλώνια έως το 1987. Α̟ό το 1988 έως το 1991 εργάστηκε στη συντήρηση των 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων του Λιµενικού Ταµείου Ηρακλείου. Α̟ό το 1993 έως το 2001 
εργάστηκε ως Ε.Τ.Ε.Π. στη τεχνική υ̟ηρεσία του τµήµατος  συντήρησης των µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κρήτης και α̟ό το 2002 έως σήµερα ως Ε.Τ.Ε.Π. στο τµήµα 
µηχανολογίας της ΣΤΕΦ. 
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3. Σαριδάκης Γιάννης  

e-mail: isarid@staff.teicrete.gr 

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1977. Φοίτησε στο 3ο Λύκειο και 
το 1995 εισήχθη στο ΤΕΙ Κρήτης, στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών.  Το 1999 αφού 
ολοκλήρωσε τον κύκλο σ̟ουδών και την ̟ρακτική άσκηση στον 
Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της ∆ΕΗ. 

Εργάστηκε στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης για 1 έτος ως 
υ̟εύθυνος µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ακολούθησαν 4 χρόνια 

εργασίας στη εταιρεία Mechatron ΑΒΕΕ µε αντικείµενο την κατασκευή µηχατρονικών 
̟ροϊόντων και αυτοµατο̟οιηµένων γραµµών ̟αραγωγής. 

Το 2006, οργάνωσε ̟ροσω̟ικό ε̟αγγελµατικό µηχανολογικό εργαστήριο, εξο̟λισµένο µε 
σύγχρονα µηχανήµατα, και ξεκίνησε να εργάζεται ως ελεύθερος ε̟αγγελµατίας µε βασικό 
αντικείµενο το σχεδιασµό, την κατασκευή και εγκατάσταση αυτοµατο̟οιηµένων 
µηχανηµάτων και µηχανηµάτων ̟οιοτικού ελέγχου σε διάφορες εταιρείες, ό̟ως η Candeli 
ΑΒΕΕ (Nestle), ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ ΑΕ., METALΟΙΚΟΣ ΑΕ, Νεό̟ουλος Art Glass κα. 

Παράλληλα, συνεργάστηκε µε το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας του ΤΕΙ Κρήτης  στην 
εγκατάσταση σταθµών µέτρησης αιολικού δυναµικού και µικρών ανεµογεννητριών σε 
Ελλάδα και εξωτερικό.  

Α̟ό τον Ιούνιο του 2016 ανήκει στο ανθρώ̟ινο δυναµικό του Τµήµατος Μηχανολόγων 
Μηχανικών ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσω̟ικό στο εργαστήριο Συστηµάτων 
Ελέγχου και Ροµ̟οτικής και στο εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης 
Μηχανικής. 

 

4. Τσατσάκης Τάσος 

e-mail: isarid@staff.teicrete.gr  

Γεννήθηκε το 1964 και µεγάλωσε στο Ηράκλειο. Είναι ̟τυχιούχος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης, ̟ τυχιούχος ΑΣΠΑΙΤΕ 
– ΣΕΛΕΤΕ και κάτοχος µετα̟τυχιακού δι̟λώµατος του 
Πανε̟ιστηµίου Κρήτης στην «Ο̟τική και όραση». Εργάστηκε στην 

εταιρία «Πλαστικά Κρήτης» το 1991-1992 , στον ιδιωτικό τοµέα α̟ό το 1993-1995 και στο ΤΕΙ 
Κρήτης ως ωροµίσθιος Εργαστηριακός Συνεργάτης α̟ό το 1995-2002 και ως ΕΤΕΠ α̟ό το 
2002 έως σήµερα.  
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ΙIΙ. Συνο̟τική Παρουσίαση Προγράµµατος  
Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου 

υ̟ήρξε ένα α̟ό τα ̟έντε ̟ρώτα ελληνικά Τµήµατα ΑΕΙ ̟ου αξιολογήθηκαν α̟ό Εξωτερική 
Ε̟ιτρο̟ή, ήδη α̟ό το 2008. Η δε αξιολόγηση α̟οτέλεσε τον οδηγό για την ̟ερεταίρω 
βελτίωση των λειτουργιών του σε όλα τα ε̟ί̟εδα: εκ̟αιδευτικό, ερευνητικό και διασύνδεσης 
µε την κοινωνία. Υ̟ήρξε ε̟ίσης ένα α̟ό τα ̟ρώτα Τµήµατα των ΤΕΙ τα ο̟οία ανέ̟τυξαν 
µετα̟τυχιακά ̟ρογράµµατα σ̟ουδών.  

Το νέο ̟ρόγραµµα ̟ενταετών σ̟ουδών ̟ου ̟αρουσιάζεται και ̟εριγράφεται 
αναλυτικά στη συνέχεια, είναι ένα ̟ρόγραµµα ̟ου στηρίζεται και λαµβάνει υ̟όψη: 

1. τη συσσωρευµένη εµ̟ειρία α̟ό τη λειτουργία του ̟ρο̟τυχιακού ̟ρογράµµατος, των 
µετα̟τυχιακών ̟ρογραµµάτων αλλά και των ερευνητικών ̟ροσ̟αθειών και 
ε̟ιτευγµάτων του Τµήµατος 

2. τους ανθρώ̟ινους και υλικούς ̟όρους του Τµήµατος 
3. τις ανάγκες της ̟αραγωγικής διαδικασίας της ευρύτερης ̟εριοχής µας, ό̟ως αυτές 

έχουν α̟οτυ̟ωθεί α̟ό τις ̟ ολύχρονες συνεργασίες του Τµήµατος µε οργανισµούς και 
ε̟ιχειρήσεις 

4. τόσο τα ελληνικά όσο και τα διεθνή ̟ρότυ̟α ̟ρογράµµατα ̟ενταετών σ̟ουδών 
Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Όσον αφορά στη δοµή και το ̟εριεχόµενο του νέου ̟ρογράµµατος σ̟ουδών: 

1. Το ̟ ρόγραµµα διαθέτει ένα βασικό κορµό έξι εξαµήνων τυ̟ικής Μηχανολογίας, ό̟ως 
̟ερί̟ου αυτόν ̟ου συναντά κανείς σε όλα τα ελληνικά και ξένα αντίστοιχα 
̟ρογράµµατα. Τα µαθήµατα του εν λόγω κορµού είναι 40, είναι υ̟οχρεωτικής 
̟αρακολούθησης και ̟ροσφέρουν συνολικά 180 ̟ιστωτικές µονάδες (ECTS). 

2. Στα ε̟όµενα τρία εξάµηνα (7ο, 8ο, 9ο ) ̟ροσφέρονται µαθήµατα ειδίκευσης, δοµηµένα 
σε τρεις κατευθύνσεις. Οι φοιτητές καλούνται να διαλέξουν µια α̟ό αυτές, να 
̟αρακολουθήσουν τουλάχιστον 12 µαθήµατα α̟ό την κάθε Κατεύθυνση (τέσσερα 
α̟ό κάθε εξάµηνο) και να ε̟ιλέξουν ε̟ίσης ελεύθερα κατά µέγιστο 6 ακόµη α̟ό τις 
άλλες κατευθύνσεις. Οι δύο εκ των κατευθύνσεων, η Ενεργειακή και η 
Κατασκευαστική,  συναντώνται σε όλα τα ελληνικά ̟ολυτεχνεία και ̟ολυτεχνικές 
σχολές καθώς και σε ̟ολλά αντίστοιχα Ιδρύµατα της αλλοδα̟ής. Η τρίτη, η 
κατεύθυνση της Ροµ̟οτικής – Μηχατρονικής, α̟οτελεί κάτι νέο για τα ελληνικά 
δεδοµένα. Είναι καρ̟ός και α̟οτυ̟ώνει κά̟οιες  ̟ροσ̟άθειες του Τµήµατος α̟ό 
εικοσαετίας ήδη, σε ̟ρο̟τυχιακό, µετα̟τυχιακό και ερευνητικό ε̟ί̟εδο.  Οι φοιτητές 
συγκεντρώνουν 90 ̟ιστωτικές µονάδες α̟ό τα µαθήµατα κατεύθυνσης. 

3. Α̟ό 1 Ιουλίου έως 30 Σε̟τεµβρίου µεταξύ του 4ου και 5ου έτους δίνεται η δυνατότητα 
για ̟ροαιρετική ̟ρακτική άσκηση στους φοιτητές, η ο̟οία αντιστοιχίζεται σε 15 
ECTS. Οι φοιτητές ̟ ου ε̟ιλέγουν να εκ̟ονήσουν ̟ ρακτική άσκηση υ̟οχρεούνται στο 
ένατο εξάµηνο να ̟αρακολουθήσουν τρία (3) αντί για (6) µαθήµατα, δύο (2) κατ’ 
ελάχιστο α̟ό την Κατεύθυνση ̟ου έχουν ε̟ιλέξει και ένα κατά µέγιστο (1) α̟ό 
κά̟οια άλλη Κατεύθυνση. 

4. Το τελευταίο (10ο)  εξάµηνο διατίθεται για τη ∆ι̟λωµατική Εργασία. 
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Στους φοιτητές θα δοθούν ισχυρά κίνητρα να εργασθούν στην ̟αραγωγή κατά τη 
διάρκεια των σ̟ουδών τους ώστε να α̟οκτήσουν και ̟ρακτικές γνώσεις. 

Στην ̟αρούσα ενότητα ̟αρατίθεται συνο̟τική ̟αρουσίαση του ̟ρογράµµατος 
σ̟ουδών σε ̟ινακοειδή µορφή, δοµηµένο ανά εξάµηνο και ανά κατεύθυνση σ̟ουδών. Μαζί 
µε τους τίτλους των µαθηµάτων ̟αρέχονται ε̟ίσης οι ώρες διδασκαλίες ανά εβδοµάδα και 
οι διδακτικές µονάδες για το κάθε µάθηµα. 

 

  Α. Μαθήµατα Κορµού 

1ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρας ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

1.1 Α̟ειροστικός Λογισµός Ι 4   4 

1.2 Φυσική Ι 5 6 4 

1.3 Πληροφορική 4   4 

1.4 Μηχανική Ι - Στατική 4   4 

1.5 Μηχανολογικό Σχέδιο Ι / CAD 4   5 

1.6 Μαθηµατικά για Μηχανικούς 3   3 

1.7 Εισαγωγή στην Μηχανολογία 3   2 

  Σύνολο: 27  26 

 

2ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

2.1 
Γραµµική Άλγεβρα και Μιγαδικοί 
Αριθµοί 

3   5 

2.2 Φυσική ΙΙ 4 6 5 

2.3 Μηχανική ΙΙ 4  5 

2.4 
Χηµική και Περιβαλλοντική 
Τεχνολογία 

4  5 

2.5 Μηχανολογικό Σχέδιο ΙI / CAD 4  5 

2.6 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι 4 4 5 

  Σύνολο: 23  30 
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3ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

3.1 Α̟ειροστικός Λογισµός ΙΙ 4  5 

3.2 Θερµοδυναµική Ι 4   5 

3.3 Τεχνολογία Υλικών I 4   5 

3.4 
Τρισδιάστατη µοντελο̟οίηση  
(3D CAD) 

4 1 5 

3.5 Μηχανική Ρευστών Ι 4 2 5 

3.6 Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική 4 6 5 

3.7 Τεχνολογία και Κοινωνία 3   3 

  Σύνολο: 27  33 

 

4ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

4.1 Στατιστική 4   4 

4.2 Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή Υλικών) 5 4 5 

4.3 Μηχανική Ρευστών ΙΙ 4 3 5 

4.4 Πληροφορική για Μηχανικούς 4  4 

4.5 Τεχνολογία Υλικών IΙ 4   4 

4.6 
Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική - 
Κβαντική ∆οµή της Ύλης 

3   4 

4.7 Αγγλική Τεχνική Ορολογία 3   3 

  Σύνολο: 27  29 

 

 
  

5ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

5.1 Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις 4   4 

5.2 Στοιχεία Μηχανών Ι 4  5 

5.3 
Εµβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής 
Καύσης 

4 3 5 

5.4 Μετάδοση Θερµότητας Ι 4   5 

5.5 Ανάλυση Κατασκευών I 5 1 5 

5.6 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων 
και Παραγωγής 

4  5 

  Σύνολο: 25  29 
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6ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

6.1 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 4  5 

6.2 Ηλεκτρικές Μηχανές 4  5 

6.3 Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου 4  5 

6.4 Υδροδυναµικές Μηχανές Ι 4 3  5 

6.5 Καινοτοµία και Ε̟ιχειρηµατικότητα 5  4 

6.6 
Υγιεινή - Εργονοµία - Ασφάλεια - 
Νοµοθεσία 

4   4 

6.7 
Ε̟ιχειρησιακή Έρευνα και Συστήµατα 
Υ̟οστήριξης Α̟οφάσεων 

4  5 

  Σύνολο: 29  33 
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Β. Μαθήµατα Κατευθύνσεων 

 

Β.1. Μαθήµατα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης 

7ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Α.7.1 Μηχανολογικός Σχεδιασµός Ι 4 2 5 

Α.7.2 ∆υναµική - Ταλαντώσεις 4  5 

Α.7.3 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες ΙΙ 4 2 5 

Α.7.4 
Συστήµατα και ∆ιοίκηση Ολικής 
Ποιότητας 

4  5 

 

8ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Α.8.1 Μηχανολογικός Σχεδιασµός ΙΙ 4 2 5 

Α.8.2 
Λε̟τοµηχανική – Αντίστροφη 
Μηχανική 

4 2 5 

Α.8.3 
Βιοµηχανικά Συστήµατα και 
Συντήρηση 

4   5 

Α.8.4 Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ 4   5 

 

9ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Α.9.1 
Αρχές Ψηφιακής Καθοδήγησης 
Μηχανών 

4 2 5 

Α.9.2 Εµβιοµηχανική 4   5 

Α.9.3 Αρχές Προσθετικής Κατασκευής 4 1 5 

Α.9.4 Μελέτη – Κατασκευή Μηχανών 4 1 5 
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Β.2. Μαθήµατα Ενεργειακής Κατεύθυνσης 

7ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Β.7.1 Αεριοστρόβιλοι - Συµ̟ιεστές 4  5 

Β.7.2 Μετάδοση Θερµότητας ΙΙ 4   5 

Β.7.3 Θέρµανση Ψύξη Κλιµατισµός Ι 4 2 5 

Β.7.4 Υ̟ολογιστική Ρευστοµηχανική 4 1 5 

Β.7.5 Σχεδίαση στροβιλοµηχανών 4 1 5 

Β.7.6 Θερµοδυναµική ΙΙ 4  5 

 

8ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Β.8.1 Αιολική Ενέργεια και Εφαρµογές 4 1 5 

Β.8.2 Ηλιακή Ακτινοβολία και Εφαρµογές 4 1 5 

Β.8.3 Θέρµανση Ψύξη Κλιµατισµός ΙΙ 4 2 5 

Β.8.4 Ατµοστρόβιλοι - Ατµολέβητες 4  5 

Β.8.5 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 4 1 5 

 

9ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Β.9.1 Σύνθεση Ενεργειακών Συστηµάτων 4 1 5 

Β.9.2 Ενεργειακή Προσοµοίωση Κτηρίων 4 1 5 

Β.9.3 
Λοι̟ές µορφές ΑΠΕ - Συµ̟αραγωγή - 
Έξυ̟να ∆ίκτυα 

4 2  5 

Β.9.4 
Περιβαλλοντική Τεχνολογία και 
Πολιτική 

4  5 

Β.9.5 Βιορευστοµηχανική 4   5 
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Β.3. Μαθήµατα Κατεύθυνσης Ροµ̟οτικής - Μηχατρονικής 

7ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Γ.7.1 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου  4 5 5 

Γ.7.2 Προχωρηµένος Προγραµµατισµός  4 5 5 

Γ.7.3 
Ε̟ενεργητές για Μηχατρονικά 
Συστήµατα 

4 5 5 

Γ.7.4 
Αισθητήρια Όργανα και Συστήµατα 
Μετρήσεων 

4 5 5 

 

8ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Γ.8.1 Ροµ̟οτική Ι 4 5 5 

Γ.8.2 
Τεχνολογία και Εφαρµογές 
Μικροελεγκτών 

4 5 5 

Γ.8.3 Μηχανική Όραση   4 5 5 

Γ.8.4 Βιοµηχανικός Έλεγχος 4 5 5 

 

9ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Γ.9.1 Ροµ̟οτική ΙΙ 4 5 5 

Γ.9.2 Αυτόνοµα Κινούµενα Ροµ̟ότ 4 5 5 

Γ.9.3 Μηχατρονικός Σχεδιασµός 4 5 5 

Γ.9.4 
Μάθηση Μηχανών – Τεχνητή 
Νοηµοσύνη  

4 5 5 

 

Β.4. Πρακτική Άσκηση (̟ροαιρετική) 

1/7 – 30/9 µεταξύ 8ου και 9ου εξαµήνου 

Α/Α Περιγραφή ∆ιάρκεια (µήνες) ECTS 

10.1 Πρακτική Άσκηση 3 15 

 

Β.5. ∆ι̟λωµατική Εργασία 

10ο εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή ∆ιάρκεια (µήνες) ECTS 

10.2 ∆ι̟λωµατική Εργασία 6 30 
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ΙV. Αναλυτικές Περιγραφές Μαθηµάτων 
 

Στην ̟αρούσα ενότητα ̟αρέχονται αναλυτικές ̟εριγραφές του γνωστικού 
αντικειµένου των ̟αρεχόµενων µαθηµάτων, ιεραρχηµένες ανά εξάµηνο, ξεκινώντας µε 
αυτές των µαθηµάτων κορµού και καταλήγοντας στα µαθήµατα κατευθύνσεων. 

 

ΙV.1. Μαθήµατα Κορµού 
 

1ο Εξάµηνο 
 

1.1. Α̟ειροστικός Λογισµός Ι 

Το εν λόγω µάθηµα αναφέρεται σε συναρτήσεις µιας µεταβλητής και σε µεγάλο βαθµό 
ανακεφαλαιώνει βασικές γνώσεις τις ο̟οίες έχουν ήδη οι φοιτητές α̟ό το Λύκειο (έννοια της 
συνάρτησης, στοιχειώδεις συναρτήσεις και οι γραφικές τους ̟αραστάσεις, συνέχεια και όρια 
συναρτήσεων, ̟αράγωγοι συναρτήσεων, ολοκληρώµατα).  

Πιο συγκεκριµένα, η ύλη ̟εριλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

- Έννοια της συνάρτησης, στοιχειώδεις συναρτήσεις και οι γραφικές τους ̟αραστάσεις, 
η εκθετική συνάρτηση, αντίστροφες συναρτήσεις, λογαριθµικές συναρτήσεις, 
τριγωνοµετρικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους, ̟αραµετρικές εξισώσεις.  

- Όρια και συνέχεια συναρτήσεων: ρυθµός µεταβολής και όρια, υ̟ολογισµός ορίων, 
̟λευρικά όρια, όρια στο ά̟ειρο, κριτήριο συνέχειας συνάρτησης, εφα̟τόµενες 
ευθείες.  

- Παράγωγοι: Η ̟αράγωγος ως συνάρτηση, γεωµετρική και φυσική ερµηνεία της 
̟αραγώγου (µέσος και στιγµιαίος ρυθµός µεταβολής), ̟αράγωγοι γινοµένου, 
̟ηλίκου κ.λ̟., ̟αράγωγοι στοιχειωδών συναρτήσεων, κανόνας αλυσιδωτής 
̟αραγώγισης, ̟αραγώγιση ̟ε̟λεγµένης συνάρτησης. 

- Εφαρµογές των ̟αραγώγων: Ακρότατα συναρτήσεων, θεώρηµα µέσης τιµής, σχήµα 
γραφικής ̟αράστασης, κανόνας De l’Hospital, ̟ροβλήµατα βελτιστο̟οίησης, 
µέθοδος του Newton, ανα̟τύγµατα Taylor.  

- Ολοκληρώµατα: Αόριστα ολοκληρώµατα, κανόνες ολοκλήρωσης, αθροίσµατα 
Riemann και ορισµένα ολοκληρώµατα, θεώρηµα µέσης τιµής και θεµελιώδες θεώρηµα 
ολοκλήρωσης, αριθµητική ολοκλήρωση, γενικευµένα ολοκληρώµατα. 

- Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων: Υ̟ολογισµός µήκους καµ̟ύλης, κέντρο µάζας 
σώµατος, κ.λ̟. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μαθηµατικά Λυκείου 
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1.2. Φυσική Ι 

Το µάθηµα υ̟οδοµής Φυσική Ι  είναι µια εισαγωγή στην κλασσική Νευτώνεια 
Μηχανική δίνοντας έµφαση τόσο στην ̟οιοτική κατανόηση των θεµελιωδών εννοιών όσο 
και στη χρήση του µαθηµατικού φορµαλισµού του α̟ειροστικού λογισµού, για την 
̟εριγραφή των φυσικών φαινοµένων. Ο τρό̟ος αυτός της διδασκαλίας του µαθήµατος έχει 
διττό στόχο, την ανά̟τυξη της φυσικής διαίσθησης των φοιτητών και την καλλιέργεια της 
ικανότητάς τους για κατασκευή µαθηµατικών µοντέλων για την ε̟ίλυση ̟ρακτικών 
̟ροβληµάτων µηχανικής.  

Το µάθηµα ξεκινά µε την ̟ εριγραφή της κίνησης υλικών σηµείων σε µία, δύο και τρεις 
διαστάσεις. Στη συνέχεια ̟αρουσιάζονται οι νόµοι του Νεύτωνα, µελετώνται οι συνέ̟ειές 
τους και δίνονται  ̟λήθος εφαρµογές. Εισάγεται η έννοια του έργου καθώς και της κινητικής 
και δυναµικής ενέργειας και εξετάζονται οι ̟ροϋ̟οθέσεις διατήρησης της µηχανικής 
ενέργειας. Ανα̟τύσσεται η έννοια της ορµής, της ώθησης δύναµης, και µελετώνται κρούσεις 
υλικών σωµατίων και ο νόµος διατήρησης της ορµής. Στη συνέχεια ̟αρουσιάζεται ο τρό̟ος 
̟εριγραφής της ̟εριστροφικής κίνησης άκαµ̟του στερεού σώµατος καθώς και η δυναµική 
της ̟εριστροφής χρησιµο̟οιώντας την έννοια της ρο̟ής. Εισάγεται η έννοια της 
στροφορµής και µελετώνται οι ̟ ροϋ̟οθέσεις για τη διατήρησή της. Εξετάζονται ̟ ροβλήµατα 
µεταφορικής και ταυτόχρονα ̟εριστροφικής κίνησης στερεών. Τέλος ̟αρουσιάζονται 
στρατηγικές ε̟ίλυσης ̟ροβληµάτων ισορρο̟ίας στερεών σωµάτων. 

Η θεωρία του µαθήµατος συµ̟ληρώνεται µε την υ̟οχρεωτική εκτέλεση 
εργαστηριακών ασκήσεων ̟ ου βοηθά στην εµ̟έδωση της θεωρίας, καλλιεργεί την ικανότητα 
των φοιτητών στην εκτέλεση ̟ειραµάτων, και τους εξασκεί στην καταγραφή και ανάλυση 
µετρήσεων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις ̟ου συνοδεύουν το µάθηµα αφορούν: Αβεβαιότητες 
Μετρήσεων, σφάλµατα, ε̟εξεργασία ̟ειραµατικών δεδοµένων και γραφικές ̟αραστάσεις. 
Μετρήσεις ταχύτητας, ε̟ιτάχυνσης σε οµαλά ε̟ιταχυνόµενη κίνηση, ε̟αλήθευση 2ου Νόµου 
του Νεύτωνα. Ελαστικότητα, µέτρηση σταθεράς ελατηρίου. Ώθηση, ορµή, ελαστικές και µη 
ελαστικές κρούσεις. Αρχή διατήρηση της ορµής, αρχή διατήρηση της µηχανικής ενέργειας. 
Μέτρηση του συντελεστή κινητικής και στατικής τριβής. Πειραµατική µελέτη στροφικής 
κίνησης στερεού σώµατος. 

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : 

- Να ε̟ιλύουν ̟ροβλήµατα κινηµατικής, δυναµικής και στατικής, µε έµφαση στα 
̟ροβλήµατα στροφικής κίνησης και ισορρο̟ίας σωµάτων. 

- Να λαµβάνουν µετρήσεις ε̟ί των βασικών µεγεθών ό̟ως η ταχύτητα, η ε̟ιτάχυνση, 
η ορµή, η δύναµη, η ώθηση, η ρο̟ή, η ρο̟ή αδράνειας, η στροφορµή κ.α. 

- Να  συγκρίνουν  θεωρητικά  µε  ̟ ειραµατικά  δεδοµένα  και  να  κάνουν  µια  εκτίµηση  
για  το σφάλµα της µέτρησης.  

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Ταυτόχρονη ̟αρακολούθηση του µαθήµατος Α̟ειροστικός 
Λογισµός Ι  
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1.3. Πληροφορική 

Το µάθηµα α̟οτελεί το βασικό εισαγωγικό µάθηµα στο Προγραµµατισµό 
Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών. Περιλαµβάνει τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό µέρος. Η 
ύλη στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές έννοιες του ̟ρογραµµατισµού, 
στη κατανόηση του τρό̟ου εκτέλεσης ενός ̟ ρογράµµατος και στην εκµάθηση µια µοντέρνας 
γλώσσας ̟ρογραµµατισµού για µηχανικούς. Το µάθηµα ̟εριλαµβάνει έννοιες ό̟ως: Τύ̟οι 
∆εδοµένων (αριθµοί, strings), δυαδική ανα̟αράσταση αριθµών, τελεστές, εντολές εισόδου 
εξόδου, δοµές δεδοµένων, συναρτήσεις, εµβέλεια µεταβλητών, βασικές αλγοριθµικές δοµές, 
βρόχοι (for, while) και έλεγχος ροής (if, switch) ̟ρογράµµατος, ̟ίνακες, δηµιουργία 
γραφικών ̟αραστάσεων, βιβλιοθήκες συναρτήσεων, εξαιρέσεις και α̟οσφαλµάτωση 
̟ρογράµµατος, αρχεία και διαχείριση δεδοµένων, ανά̟τυξη διε̟αφών Η/Υ µε τον χρήστη. 
Η ανωτέρω θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται 
ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο/η 
φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

- γράφει ̟ρογράµµατα στη γλώσσα ̟ρογραµµατισµού βασιζόµενα σε αλγοριθµική 
σκέψη, 

- γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και υλο̟οίησης ̟ρογραµµάτων µε εφαρµογή 
του δοµηµένου ̟ρογραµµατισµού, 

- ε̟ιλύει ̟ροβλήµατα µε την βοήθεια υ̟ολογιστών. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Βασικός χειρισµός ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών, βασικές ̟ αρεχόµενες 
γνώσεις Λυκείου. 

 
 

1.4. Μηχανική Ι - Στατική 

Το µάθηµα ̟εριέχει όλη την α̟αιτούµενη ύλη για τη µελέτη βασικών ̟ροβληµάτων 
µηχανικών ̟ροβληµάτων υλικών και κατασκευών. Το µάθηµα θα εισάγει τους φοιτητές στις 
φυσικές νόµους και ιδιότητες οι ο̟οίες καθορίζουν την συµ̟εριφορά των υλικών και 
µηχανολογικών κατασκευών. Το µάθηµα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: 

- Εισαγωγή στην Μηχανική 
- Ισορρο̟ία υλικού σηµείου και Σώµατος 
- Εσωτερικά Εντατικά µεγέθη σε φορείς 
- Τριβή και Ανάλυση µηχανισµών 

Η διδασκαλία ξεκινάει µε την Εισαγωγή στην Μηχανική, στην ο̟οία ανα̟τύσσονται 
έννοιες ό̟ως 

- Βασικοί Νόµοι  (δράση αντίδραση) 
- Στοιχεία ∆ιανυσµατικού Λογισµού.  

Στην ενότητα Ισορροπία υλικού σημείου και Σώματος, στην οποία αναπτύσσονται έννοιες 
όπως 

- Ανάλυση δυνάµεων και ισορρο̟ία.  
- Στατική του α̟αραµόρφωτου στερεού σώµατος στο ε̟ί̟εδο  
- Ανάλυση δυνάµεων, ρο̟ών και ισορρο̟ία.  
- Αρχή των ∆υνατών Έργων 
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Στην ενότητα Εσωτερικά Εντατικά μεγέθη σε φορείς, αναπτύσσονται έννοιες όπως: 
- Ευστάθεια Φορέων.  
- Ισοστατικοί ∆ικτυωτοί Φορείς.  
- Ανάλυση Ολόσωµων Φορέων  
- Εσωτερικά εντατικά µεγέθη και διαγράµµατα ρο̟ών, τεµνουσών δυνάµεων και 

αξονικών δυνάµεων, στο ε̟ί̟εδο και τον χώρο.  
- Κατανεµηµένες δυνάµεις και κέντρα βάρους.  
- Περιστροφή Συστήµατος Συντεταγµένων.  
- Σύµβαση άθροισης. 

Στην τελευταία ενότητα καλύ̟τονται οι έννοιες της Τριβής και της ανάλυσης 
µηχανισµών, και εξετάζονται εφαρµογές σε µηχανολογικές κατασκευές.  

Η ανωτέρω θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται 
ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανική Λυκείου, Τριγωνοµετρία, Αναλυτική Γεωµετρία. 

 
 

1.5. Μηχανολογικό Σχέδιο Ι / CAD 

Το Μηχανολογικό Σχέδιο Ι διδάσκεται ως βασικό εισαγωγικό µάθηµα υ̟οδοµής στο 
τµήµα στο ̟ρώτο (Α) εξάµηνο και έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών /τριών στους 
βασικούς κανονισµούς του τεχνικού και ειδικότερα του µηχανολογικού σχεδίου, καθώς και 
στα ψηφιακά µέσα ̟αραγωγής του. Το µάθηµα αυτό α̟οσκο̟εί: 

- Αφενός να εισαγάγει το φοιτητή /τρια στο γνωστικό ̟εδίο της Μηχανολογίας 
̟ροσφέροντας του βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµ̟ειρίες ̟ου θα τον βοηθήσουν 
να ανα̟αριστά, µε ακρίβεια, ο̟οιοδή̟οτε µηχανολογικό τεµάχιο ή σύστηµα, ως 
σκέψη ή ως ιδέα σε τυ̟ο̟οιηµένη µορφή, α̟οκτώντας µε αυτό τον τρό̟ο τη 
δυνατότητα της αλάθητης ε̟ικοινωνίας µε άλλους µηχανικούς ανά τον κόσµο και 

- Αφετέρου να εφοδιάσει το φοιτητή /τρια µε την α̟αιτούµενη µέθοδο καθώς και τα 
α̟αραίτητα τεχνολογικά και υ̟ολογιστικά εργαλεία ̟ου θα ενισχύσουν τη 
δηµιουργικότητα του και θα ενεργο̟οιήσουν γόνιµα τη φαντασία του κατά τρό̟ο 
συµβατό µε τις ανάγκες και α̟αιτήσεις της ̟αραγωγής. 

Στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι ακολουθείται η διδασκαλία µε δύο µεθόδους, συµβατικά 
(µε µολύβι σε χαρτί) και στη συνέχεια η σχεδίαση µε ηλεκτρονικά µέσα. Με τον τρό̟ο αυτό, 
ο φοιτητής /τρια εξοικειώνεται µε τη συµβατική και σύµφωνα µε τον κανονισµό α̟εικόνιση 
/ α̟οτύ̟ωση γεωµετρικών, τεχνολογικών και ̟αραγωγικών ̟ληροφοριών αρχικά α̟λών 
τεµαχίων και µετέ̟ειτα σύνθετων µηχανολογικών διατάξεων και συστηµάτων. 

Ο φοιτητής /τρια ̟ου θα ολοκληρώσει ε̟ιτυχώς το εργαστήριο του Μηχανολογικού 
Σχεδίου Ι θα έχει τη δυνατότητα: 

- να διαβάζει α̟λά µηχανολογικά σχέδια και να αντιλαµβάνεται το ̟ραγµατικό 
αντικείµενο µέσα α̟ό τη σύνθεση των δισδιάστατων α̟εικονίσεων του, 

- να α̟εικονίζει σε τυ̟ο̟οιηµένη µορφή και µε ακρίβεια µηχανολογικά εξαρτήµατα ή 
στοιχεία µηχανών µετά των α̟αιτούµενων τεχνολογικών ̟ληροφοριών, και 
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- να εκ̟ονεί µηχανολογικά σχέδια σε κατάλληλο λογισµικό υ̟ολογιστικής σχεδίασης. 

Το βασικό ̟εριεχόµενο του µαθήµατος θα α̟αρτίζεται α̟ό τα ̟αρακάτω κεφάλαια: 

1. Εισαγωγή στη Μηχανολογική σχεδίαση. Τρισδιάστατη αντίληψη και 
δισδιάστατη α̟εικόνιση. 

2. Εισαγωγικοί και γενικοί κανονισµοί. Τυ̟ο̟οίηση στο Μηχανολογικό σχέδιο, 
Μέγεθος χαρτιών σχεδίασης, Κλίµακες σχεδίασης, Γραφή, Γραµµογραφία. 

3. Όψεις στο µηχανολογικό σχέδιο. Προβολικά ε̟ί̟εδα - Έξι όψεις, Το̟οθέτηση 
όψεων. 

4. Υ̟όµνηµα, Κατάλογος τεµαχίων. 
5. ∆ιαστασιολόγηση, Ανάκτηση διαστάσεων α̟ό διαφορετικές όψεις. 
6. Τοµές στο Μηχανολογικό Σχέδιο, Εξειδικευµένα είδη τοµών, Τοµή σε ̟ολλά 

ε̟ί̟εδα. 
7. Ανοχές διαστάσεων στο Μηχανολογικό σχέδιο, συναρµογές. 
8. Κατεργασίες ε̟ιφανειών, Ποιότητα ε̟ιφάνειας, Τραχύτητα. 
9. Τυ̟ο̟οιηµένα Στοιχεία µηχανών, Σ̟ειρώµατα & Κοχλιοσυνδέσεις, Έδρανα 

κύλισης, σφήνες, ασφάλειες. 
10. Οδοντωτοί τροχοί. 
11. Εισαγωγή σε ̟ρόγραµµα σχεδίασης µε τη βοήθεια υ̟ολογιστή. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Αναλυτική Γεωµετρία, Τριγωνοµετρία. 

 

1.6. Μαθηµατικά για Μηχανικούς 

Το µάθηµα α̟ευθύνεται σε Μηχανικούς και στοχεύει στην εµ̟έδωση της ικανότητας 
̟εριγραφής µεγεθών, τεχνηµάτων και διαδικασιών µε αριθµητικές και γεωµετρικές 
µεθόδους. Το µάθηµα είναι µέρος του α̟αραίτητου θεωρητικού υ̟όβαθρου του Μηχανικού. 
Η κατανόηση των βασικών εννοιών είναι ̟ροϋ̟όθεση για την κατανόηση κάθε άλλου 
γνωστικού ̟εδίου και κάθε σχετικής ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας ̟ου σχετίζεται µε το 
αντικείµενο του Μηχανικού. 

Το µάθηµα ̟εριλαµβάνει:  
1. Εισαγωγή στην γεωµετρία και την έννοια της αξιωµατικής θεµελίωσης και της 

δοµής της Ευκλείδειας γεωµετρίας.  
2. Η έννοια της α̟όδειξης.  
3. Υ̟ολογισµοί στην αστρονοµία, την το̟ογραφία, την µηχανουργική τεχνολογία και 

σε µοριακές δοµές. Η έννοια του συµ̟αγούς συνόλου των ̟ραγµατικών αριθµών. Η έννοια 
του σφάλµατος µέτρησης και η διαχείριση των σφαλµάτων της Μηχανολογικής ̟ρακτικής. 
Η έννοια της ακρίβειας.  

4. Εισαγωγή στην Στερεοµετρία. Η έννοια του στερεού σώµατος. Η έννοια της 
µεταβολής του όγκου ενός στερεού σώµατος και η ̟εριγραφή της. Υ̟ολογισµός όγκων 
εµβαδών.  

5. Εισαγωγή στην τριγωνοµετρία. Οι κυκλικές συναρτήσεις. Η συνάρτηση του 
λογάριθµου και η εκθετική συνάρτηση. Οι κωνικές τοµές.  

4. Το ορισµένο ολοκλήρωµα. Εφαρµογές στον υ̟ολογισµό όγκων και ε̟ιφανειών. 
Αριθµητική µέθοδος ολοκλήρωσης. 
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5. Η έννοια του ρυθµού µεταβολής και η ̟αράγωγος. Υ̟ολογισµός ̟αραγώγων µε 
αριθµητικές µεθόδους. 

6. Εργασία σύνθεσης της ύλης των µαθηµατικών για Μηχανικούς ̟ου ̟εριλαµβάνει 
µετρήσεις, υ̟ολογισµούς και ε̟αλήθευση των α̟οτελεσµάτων των υ̟ολογισµών. 

7. Η έννοια της εκτίµησης και τρό̟οι βέλτιστης εκτίµησης µεγεθών. Η έννοια της τάξης 
µεγέθους.  

Θα γίνει σύντοµη ε̟ανάληψη των µαθηµατικών του Γυµνασίου και το Λυκείου τα 
ο̟οία θα θεωρούνται γνωστά στην εξέλιξη του µαθήµατος. Μετά την ε̟ανάληψη θα 
εξετάζεται ο σ̟ουδαστής και µόνο αν ̟εράσει ε̟ιτυχώς την εξέταση θα συνεχίζει την 
̟αρακολούθηση του µαθήµατος των µαθηµατικών για Μηχανικούς. 
 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μαθηµατικά Γυµνασίου και Λυκείου, Ευκλείδειος Γεωµετρία. 

 
 

1.7. Εισαγωγή στη Μηχανολογία 

Το µάθηµα α̟οτελεί το βασικό εισαγωγικό µάθηµα υ̟οδοµής µε αναφορά στα 
γνωστικά, τεχνολογικά και ε̟ιστηµονικά ̟εδία της µηχανολογίας. Το µάθηµα ε̟εξηγεί τη 
συσχέτιση της µηχανολογίας µε τα µαθηµατικά, τη φυσική, τη χηµεία και γενικά τις θετικές 
ε̟ιστήµες, καθώς µε άλλα τεχνολογικά ̟εδία ό̟ως και τις λοι̟ές ε̟ιστήµες του µηχανικού, 
την ε̟ιστήµη των υλικών, την ̟ληροφορική, τις ε̟ικοινωνίες κ.λ̟.  

Το µάθηµα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:  
- Στην ̟ρώτη ενότητα ο φοιτητής /τρια µαθαίνει ̟ως ορίζεται η µηχανολογία διεθνώς, 

̟οια είναι τα αντικείµενα του µηχανολόγου, ̟ως εξαρτώνται ή ε̟ιδρούν µε άλλα 
ε̟ιστηµονικά και τεχνολογικά αντικείµενα και ̟οια είναι τα α̟αιτούµενα 
ε̟ιστηµονικά και τεχνολογικά εφόδια για να τα εξασκήσει.  

- Στη δεύτερη ενότητα ο φοιτητής /τρια ανασκο̟εί τις γνώσεις του στις θετικές 
ε̟ιστήµες, κατανοεί τα κυριότερα µηχανολογικά µεγέθη, τη µέτρησή τους, τις µονάδες 
τους και τις µετατρο̟ές τους, αλλά και κατανοεί τη σηµασία του εµ̟λουτισµού τους 
µέσω των µαθηµάτων κορµού και τις διαθέσιµες υ̟ολογιστικές ̟λατφόρµες.  

- Στην τρίτη και κυριότερη ενότητα ο φοιτητής/τρια µαθαίνει και κατανοεί τους 
βασικούς τοµείς και αντικείµενα της µηχανολογίας καθώς και τις τάσεις στην εξέλιξή 
τους. Αναγνωρίζει ταυτόχρονα την διάρθρωση του ̟ ρογράµµατος σ̟ουδών του / της 
και τη οργάνωση των µαθηµάτων ανά τοµέα και αντικείµενο της µηχανολογίας και 
̟ροετοιµάζεται για την ευρύτητα, το ̟εριεχόµενο και τους στόχους των µαθηµάτων 
̟ου θα ̟αρακολουθήσει.  

- Στην τέταρτη ενότητα ο φοιτητής /τρια διδάσκεται για ε̟αγγελµατικά θέµατα του / 
της µηχανολόγου, ό̟ως η νοµοθεσία, οι κανονισµοί, τα ̟ρότυ̟α, η ̟νευµατική 
ιδιοκτησία, η ε̟αγγελµατική ηθική, η ευθύνη του /της µηχανικού και η συµβολή του 
/ της στην κοινωνία, στην ανά̟τυξη και στην ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος.  

Το µάθηµα α̟οτελεί τη βάση για την εξοικείωση των φοιτητών /τριών µε το 
αντικείµενο και τους ε̟ιµέρους τοµείς των σ̟ουδών τους και την κατανόηση της 
̟ραγµατικής χρησιµότητας και σηµασίας των µαθηµάτων κορµού ̟ου ̟ροσφέρονται. 
Ταυτόχρονα ̟ροετοιµάζεται και κατανοεί τις α̟αιτήσεις και τους στόχους κάθε 
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̟ροσφερόµενου µαθήµατος του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών του / της. Στόχος του µαθήµατος 
α̟οτελεί η εµ̟έδωση του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών, ως µέσο για την ανά̟τυξη γνώσεων, 
εµ̟ειριών και δεξιοτήτων στο κεντρικό αντικείµενο της µηχανολογίας, δηλαδή την έρευνα, 
τη µελέτη, το σχεδιασµό, την κατασκευή, την ̟αραγωγή και τη χρήση µηχανολογικών 
̟ροϊόντων, µηχανών ή συστηµάτων. 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Βασικός χειρισµός εφαρµογών ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή, αγγλική 
γλώσσα. 
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2ο Εξάµηνο 
 

2.1. Γραµµική Άλγεβρα και Mιγαδικοί αριθµοί 

Το µάθηµα αυτό α̟οτελείται α̟ό δυο ενότητες. Πρώτα α̟ό όλα, εισάγει τους φοιτητές 
στους µιγαδικούς αριθµούς. Στη συνέχεια, στο µεγαλύτερο µέρος του, αναφέρεται στη 
γραµµική άλγεβρα. 

 

1. Μιγαδικοί αριθµοί: 

Ορισµός µιγαδικού αριθµού, ̟ράξεις µεταξύ µιγαδικών αριθµών, αλγεβρικές 
ιδιότητες. Γεωµετρική ανα̟αράσταση, µέτρο, συζυγής ενός µιγαδικού αριθµού. Η τριγωνική 
ανισότητα. Η ̟ολική µορφή: όρισµα και ̟ρωτεύουσα τιµή του ορίσµατος ενός µιγαδικού 
αριθµού. Η εκθετική µορφή: τύ̟ος του Euler. ∆υνάµεις και ρίζες: τύ̟ος του de Moivre. 
 

2. Γραµµική Άλγεβρα: 

- Άλγεβρα ̟ινάκων, ορισµοί, ̟ράξεις ̟ινάκων. 
- Ορίζουσες και ιδιότητες οριζουσών, αντιστροφή ̟ινάκων. 
- Γραµµικά συστήµατα και ε̟ίλυσή τους, οµογενή και µη-οµογενή συστήµατα. 
- ∆ιανυσµατικοί χώροι και υ̟όχωροι., γραµµική ανεξαρτησία, βάση και διάσταση. 
- Γραµµικοί µετασχηµατισµοί. 
- ∆ιαγωνιο̟οίηση ̟ίνακα, ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα ̟ίνακα και εφαρµογές. 
- Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μαθηµατικά Λυκείου. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μαθηµατικά Λυκείου. 

 

2.2. Φυσική ΙΙ 

Το µάθηµα υ̟οδοµής Φυσική ΙΙ έχει σκο̟ό να ̟ αρουσιάσει στους φοιτητές µε εύλη̟το 
τρό̟ο τις θεµελιώδεις έννοιες και αρχές του ηλεκτροµαγνητισµού, να καλλιεργήσει τη 
φυσική τους διαίσθησή, και να ανα̟τύξει την ικανότητά τους να καταγράφουν ̟ρακτικά 
̟ροβλήµατα ηλεκτροµαγνητισµού σε µαθηµατική γλώσσα µε χρήση α̟ειροστικού και 
διανυσµατικού λογισµού.  

Το µάθηµα ξεκινά µε θέµατα ηλεκτροστατικής. Παρουσιάζεται ο νόµος του Coulomb, 
εισάγεται η έννοια του ηλεκτρικού ̟εδίου και δίνονται ̟αραδείγµατα υ̟ολογισµού του για 
διάφορες κατανοµές φορτίου χρησιµο̟οιώντας τον νόµο του Gauss. Ορίζεται η ηλεκτρική 
δυναµική ενέργεια, συνδέεται µε την έννοια του δυναµικού και εξετάζεται η σχέση 
ηλεκτρικού ̟εδίου και διαφοράς δυναµικού. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι 
χρήσεις των ̟υκνωτών, ορίζεται η χωρητικότητά τους και µελετώνται οι τρό̟οι 
συνδεσµολογίας τους. Υ̟ολογίζεται η ενέργεια φορτισµένου ̟υκνωτή και µελετάται η 
συµ̟εριφορά διηλεκτρικών ανάµεσα στους ο̟λισµούς ̟υκνωτών. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση 
στο ηλεκτρικό ρεύµα, στην έννοια της αντίστασης, στην ηλεκτρική ισχύ, την ηλεκτρεγερτική 
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δύναµη, το νόµο του Ohm και ανα̟τύσσονται στρατηγικές µελέτης και ε̟ίλυσης  
κυκλωµάτων συνεχούς ρεύµατος. Περιγράφονται οι ιδιότητες του µαγνητικού ̟εδίου και 
µελετώνται οι µαγνητικές δυνάµεις σε κινούµενα φορτισµένα σωµάτια αλλά και σε 
ρευµατοφόρους αγωγούς. Γίνεται υ̟ολογισµός των µαγνητικών ̟εδίων ̟ου ̟αράγονται 
α̟ό κινούµενα φορτία αλλά και α̟ό ρευµατοφόρους αγωγούς και γίνεται χρήση του νόµου 
του Ampere. Παρουσιάζεται το φαινόµενο της ε̟αγωγής και της αυτε̟αγωγής, ο νόµος του 
Faraday, ̟εριγράφεται ο τρό̟ος ̟αραγωγής εναλλασσόµενου ρεύµατος, υ̟ολογίζεται ο 
συντελεστής αυτε̟αγωγής ̟ηνίου και εξετάζεται η συµ̟εριφορά ̟ηνίου στο συνεχές ρεύµα. 
Ε̟ίσης δίνεται έµφαση στη συµ̟εριφορά ̟υκνωτών, ̟ηνίων και αντιστατών στο 
εναλλασσόµενο ρεύµα, και ανα̟τύσσονται στρατηγικές µελέτης κυκλωµάτων 
εναλλασσόµενου ρεύµατος. Μελετάται το φαινόµενο συντονισµού σε κύκλωµα RLC σε σειρά 
και υ̟ολογίζεται η ηλεκτρική ισχύς. Τέλος γίνεται µια σύντοµη εισαγωγή στα 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 

Η θεωρία του µαθήµατος συµ̟ληρώνεται µε την υ̟οχρεωτική εκτέλεση 
εργαστηριακών ασκήσεων ̟ου βοηθά στη σύνδεση θεωρίας και ̟ράξης, καλλιεργεί την 
ικανότητα των φοιτητών στην εκτέλεση ̟ειραµάτων, και τους εξασκεί στην καταγραφή και 
ανάλυση µετρήσεων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις ̟ου συνοδεύουν το µάθηµα αφορούν: 
Ηλεκτρικές µετρήσεις, χρήση αµ̟ερόµετρου, βολτόµετρου, ωµόµετρου, κα̟ασιτόµετρου, 
νόµος του Ohm, µέτρηση της ωµικής αντίστασης, νόµος του Joule, µετατρο̟ή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε θερµότητα, γραµµικοί και µη γραµµικοί αγωγοί, χαρακτηριστική καµ̟ύλη µιας 
αντίστασης, µελέτη νόµων του Kirchhoff, αυτε̟αγωγή (̟ηνίο) σε συνεχές και 
εναλλασσόµενο ρεύµα, µετρήσεις τάσεων µε ̟αλµογράφο, φίλτρο RC σειράς, κύκλωµα RLC 
στο εναλλασσόµενο ρεύµα, συντονισµός, ηλεκτρόλυση και  τέλος τα θερµοστοιχεία. 
 

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :   
- Να ε̟ιλύουν ̟ροβλήµατα ηλεκτροµαγνητισµού, µε έµφαση στην ανάλυση βασικών 

ηλεκτρικών κυκλωµάτων συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
- Να λαµβάνουν µετρήσεις ε̟ί των βασικών µεγεθών ό̟ως το ρεύµα, η αντίσταση, η 

τάση, η χωρητικότητα, η ε̟αγωγή κ.α. 
- Να  συγκρίνουν  θεωρητικά  µε  ̟ ειραµατικά  δεδοµένα  και  να  κάνουν  µια  εκτίµηση  

για  το σφάλµα της µέτρησης. 
 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Φυσική Ι, Α̟ειροστικός Λογισµός Ι  και ταυτόχρονη ̟ αρακολούθηση 
του µαθήµατος Α̟ειροστικός Λογισµός ΙΙ  

 

2.3. Μηχανική ΙΙ – (Κινηµατική-∆υναµική) 

Το µάθηµα ̟εριέχει την α̟αιτούµενη ύλη για τη µελέτη βασικών ̟ροβληµάτων 
κίνησης στερεού σώµατος. Η ύλη του µαθήµατος ξεκινάει α̟ό το υλικό σηµείο, και ε̟εκτείνει 
σε σύστηµα υλικών σηµείων και των α̟αραµόρφωτων στερεών. Συνε̟ώς, µε την 
ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 

- να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες της κινηµατικής και δυναµικής µηχανικής 
- να κατανοούν τις βασικές αρχές της κίνησης στερεού σώµατος. 
- να αναλύουν τους µηχανισµούς ̟ου υ̟όκεινται σε δυναµικές κατα̟ονήσεις 
- να αξιολογούν και να βελτιώνει δυναµικά συστήµατα. 
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Το µάθηµα διαιρείται στις ̟αρακάτω ενότητες:  
- Κινηµατική και δυναµική υλικού σηµείου και  συστήµατος υλικών σηµείων 
- Κινηµατική και δυναµική α̟αραµόρφωτου σώµατος 
- Μελέτη Μηχανικών Ταλαντώσεων.  

Η διδασκαλία ξεκινάει µε την ενότητα της κινηµατικής και δυναµικής υλικού 
σηµείου, στις ο̟οίες ανα̟τύσσονται βασικές έννοιες ό̟ως: 

- Ευθύγραµµη κίνηση ενός υλικού σηµείου 
- Καµ̟υλόγραµµη κίνηση Υλικού σηµείου σε καρτεσιανές συντεταγµένες   
- Καµ̟υλόγραµµη κίνηση Υλικού σηµείου σε ̟εριστρεφόµενα συστήµατα αναφοράς, 

Coriolis 
- ∆εύτερος Νόµος του Νεύτωνα 
- Ορµή και στροφορµή 
- Συντηρητικά συστήµατα, διατήρηση της ενέργειας, εξισώσεις Euler 
- Εξισώσεις Lagrange 
- Ώση, Ωστική Κίνηση και κρούση 
- Κίνηση Κέντρου µάζας 
- ∆ιατήρησης ορµής  

Στην  ενότητα Κινηµατική και ∆υναµική α̟αραµόρφωτου σώµατος, ανα̟τύσσονται 
έννοιες ό̟ως: 

- Μεταφορική και ̟εριστροφική κίνηση α̟αραµόρφωτου σώµατος 
- Γενικευµένη ε̟ί̟εδη κίνηση 
- Στιγµιαίο κέντρο ̟εριστροφή 
- Κίνηση γύρω α̟ό σταθερό σηµείο  
- Χωρική Κίνηση 
- Περιστρεφόµενα συστήµατα αναφοράς. 
- Κινηµατική ανάλυση µηχανισµών 
- Αρχη D’Alembert, 
- Αρχή έργου και ενέργειας  
- Αρχή διατήρησης της ενέργειας 
- Αρχή της ώσης και της ροµής 
- Ωστική κίνηση και κρούση 
- Μαζικές ρο̟ές αδράνειας 

Η ενότητα Μηχανικές Ταλαντώσεις, καλύ̟τει την ̟αρακάτω θεµατολογία: 
- Βαθµοί Ελευθερία και µέσα ελαστικών ̟αραµορφώσεων 
- Αρµονικός ταλαντωτής χωρίς α̟όσβεση 
- Αρµονικός ταλαντωτής µε α̟όσβεση 
- Εξαναγκασµένη ταλάντωση 
- Εφαρµογές  

Η ανωτέρω θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται 
ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. 
 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανική Ι, Α̟ειροστικός Λογισµός Ι. 
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2.4. Χηµική & Περιβαλλοντική Τεχνολογία 

Το µάθηµα Χηµική & Περιβαλλοντική Τεχνολογία έχει ως στόχο την εξοικείωση των 
φοιτητών µε θέµατα ό̟ως ε̟εξεργασία και χρήση νερού στη βιοµηχανία, συστήµατα 
µονάδων, διαγράµµατα ροής ε̟εξεργασιών, αφαλάτωση, ισοζύγια µάζας, ε̟εξεργασία 
υγρών α̟οβλήτων, ατµοσφαιρική ρύ̟ανση και διαχείριση των στερεών α̟ορριµµάτων. 
Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση του µαθήµατος, ο φοιτητής θα ̟ρέ̟ει να έχει κατανοήσει: 

- Την έννοια και τις εφαρµογές των ισοζυγίων µάζας. 
- Τα χαρακτηριστικά του ̟όσιµου νερού & τα βασικά στάδια ε̟εξεργασίας σε µια 

µονάδα ε̟εξεργασίας νερού (διυλιστήριο). 
- Τις διεργασίες αφαλάτωσης θαλασσινού & υφάλµυρου νερού µε τη µέθοδο της 

αντίστροφης όσµωσης. 
- Τα χαρακτηριστικά καθώς και τη νοµοθεσία για τη διάθεση και την 

ε̟αναχρησιµο̟οίηση των υγρών α̟οβλήτων. 
- Τα γενικά χαρακτηριστικά (̟οιοτικές ̟αράµετροι), ̟αροχές και µονάδες 

ε̟εξεργασίας των υγρών α̟οβλήτων. 
- Τις κυριότερες µεθόδους διαχείρισης αστικών υγρών α̟οβλήτων µε βάση τη 

σύγχρονη ευρω̟αϊκή και ελληνική νοµοθεσία. 
- Τις βασικές χηµικές διεργασίες και τις τεχνολογίες ε̟εξεργασίας και ̟αραγωγής ̟ου 

συσχετίζονται µε την ειδικότητα του µηχανολόγου για να γνωρίζει καλύτερα την 
λειτουργία των µονάδων ε̟εξεργασίας. 

Ε̟ίσης θα ̟ ρέ̟ει να έχει α̟οκτήσει την ικανότητα ε̟ιλογής των κατάλληλων υλικών, 
καθώς και µεθόδων ε̟εξεργασίας και ̟αραγωγής. Η εµ̟έδωση των ̟αρα̟άνω ενοτήτων 
ενισχύεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις/̟ροβλήµατα ενδιάµεσα των διαλέξεων.   

Τέλος στο Εργαστήριο, ο φοιτητής θα εξασκηθεί σε βασικές αρχές µετρήσεων ό̟ως: 
- Προσδιορισµό ̟οιότητας νερού (pH, αγωγιµότητα, σκληρότητα, α̟οθετική-

διαβρωτική τάση νερού κ.α.), καθορισµό σκληρότητας νερού (ολική, ανθρακική και 
µόνιµη). 

- Προσδιορισµό βασικών ̟αραµέτρων ̟οιότητας υγρών α̟οβλήτων (pH, διαλυµένο 
οξυγόνο, βιοχηµικά α̟αιτούµενο οξυγόνο, χηµικά α̟αιτούµενο οξυγόνο, 
αιωρούµενα στερεά, άζωτο, φώσφορος, κ.α.). 

- Αξιολόγηση της διάβρωσης µετάλλων και κραµάτων σε διαφορετικά ̟εριβάλλοντα. 
- Προστασία των µετάλλων α̟ό διάβρωση. 
- Φασµατοφωτοµετρικές αναλύσεις υγρών συστατικών. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Χηµεία Λυκείου. 
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2.5. Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ - CAD 

Το Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ - CAD έχει ως στόχο την αξιο̟οίηση των υφισταµένων 
βασικών γνώσεων, των τυ̟ο̟οιήσεων και των κανονισµών, ̟ου έχουν α̟οκτηθεί στο 
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και την εφαρµογή τους σε ολοκληρωµένα Μηχανολογικά Σχέδια, 
τα ο̟οία θα κληθούν να εκ̟ονήσουν και να ̟αρουσιάσουν οι φοιτητές / τριες, κατ΄ 
ε̟ανάληψη, στη µελλοντική ε̟αγγελµατική τους δραστηριότητα, ανεξαρτήτως 
κατεύθυνσης. 

Σκο̟ός του µαθήµατος του Μηχανολογικού Σχεδίου ΙΙ - CAD (δρώντας 
συµ̟ληρωµατικά στο Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και ολοκληρώνοντας το α̟αραίτητο γνωστικό 
και µαθησιακό του  αντικείµενο) είναι να ̟ροσφέρει στους φοιτητές / τριες την ευκαιρία να 
εφαρµόσουν τους κανονισµούς του Μηχανολογικού Σχεδίου και την τυ̟ο̟οίηση 
εξαρτηµάτων και στοιχείων µηχανών, ̟ροκειµένου αυτοί να α̟οκτήσουν τη δεξιότητα του: 

- να µετατρέ̟ουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τους υ̟ολογισµούς τους σε µηχανολογικά 
σχέδια ανεξαρτήτως βαθµού ̟ολυ̟λοκότητας 

- να διαβάζουν, να αντιλαµβάνονται και να κατανοούν κάθε είδους τεχνικό σχέδιο 
οµοίως σύνθετου και ειδικά των µηχανολογικών σχεδίων, και 

- να ̟ροβαίνουν στις ε̟ιθυµητές ή αναγκαίες διορθώσεις, αναβαθµίσεις και 
τρο̟ο̟οιήσεις αυτών 

Στο Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ - CAD οι σ̟ουδαστές εκ̟αιδεύονται σε βάθος, στη 
σχεδίαση µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή χρησιµο̟οιώντας την ̟λατφόρµα της 
υ̟ολογιστικά υ̟οστηριζόµενης σχεδίασης AutoCAD, και διδάσκονται µέσω αυτής γενικά 
εφαρµοζόµενες αρχές, διαδικασίες και στρατηγικές ψηφιακής σχεδίασης. 

Το βασικό ̟εριεχόµενο του µαθήµατος θα α̟αρτίζεται α̟ό τα ̟αρακάτω κεφάλαια: 
1. Καταχώρηση ανοχών µορφής και θέσης στο µηχανολογικό σχέδιο. 
2. Συγκολλήσεις και σχεδίαση συγκολλητών κατασκευών. 
3. Σχεδίαση στοιχείων µηχανών κάθε είδους. 
4. Αναζήτηση και χρήση ̟ροτύ̟ων και καταλόγων στοιχείων µηχανών. 
5. Σχεδίαση τµηµάτων µηχανών σε όψεις, τοµές και ηµιτοµές. 
6. Σχεδίαση ανα̟τυγµάτων και τοµών τεµαχίων εκ ̟εριστροφής 
7. Σχεδίαση συναρµολογηµένων µηχανολογικών συνόλων στις α̟αιτούµενες όψεις 

και τοµές (σ̟ειρώµατα, κοχλίες, άξονες, έδρανα, οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, 
ελατήρια, στυ̟ιοθλί̟τες, σωληνώσεις, µειωτήρες, συγκολλήσεις). 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι. Βασικές δεξιότητες στη χρήση του 
̟ρογράµµατος AUTOCAD. 
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2.6. Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι 

Το µάθηµα α̟οτελεί το βασικό εισαγωγικό µάθηµα στις έννοιες των 
Κατασκευαστικών Τεχνολογιών και εν γένει των ̟αραγωγικών µηχανολογικών και 
µηχατρονικών συστηµάτων. Με το µάθηµα ο φοιτητής / τρια εισάγεται και κατανοεί για 
̟ρώτη φορά τις έννοιες και τα αντικείµενα των βασικών κατασκευαστικών διαδικασιών 
̟αραγωγής µηχανολογικών τεµαχίων και συστηµάτων. Το ̟ερίγραµµα και η ύλη του 
µαθήµατος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό ε̟ί̟εδο στοχεύει στην εισαγωγή των 
σ̟ουδαστών στις βασικές έννοιες, τα µεγέθη, τις τεχνολογικές ̟αραµέτρους και τις 
κατασκευαστικές δυνατότητες των συµβατικών και µη συµβατικών µηχανουργικών 
κατεργασιών και εργαλειοµηχανών.  

Περεταίρω το µάθηµα εισαγάγει το φοιτητή /τρια στα εισαγωγικά αντικείµενα της 
τεχνολογίας των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών και του ̟ρογραµµατισµού 
αυτών, ̟ροκειµένου να α̟οκτήσει µία συνολική θεώρηση για τις διαθέσιµες 
κατασκευαστικές τεχνολογίες και την τεχνολογική στάθµη των γνώσεων αυτών. Το µάθηµα 
α̟οτελεί τη βάση για την α̟όκτηση γνώσεων σχετικών µε τις µεθόδους κατασκευής και τα 
χρησιµο̟οιούµενα υλικά. Οι γνώσεις αυτές είναι α̟αραίτητες σε κάθε µηχανολόγο 
µηχανικό. Περεταίρω εµβάθυνση στις οµάδες ̟αραγωγικών διαδικασιών και στις ε̟ιµέρους 
κατασκευαστικές τεχνολογίες θα γίνει σε ε̟ί µέρους ειδικά µαθήµατα κατεύθυνσης.  

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  
- Έχει κατανοήσει την κατηγοριο̟οίηση των µηχανουργικών κατεργασιών, το ̟εδίο 

εφαρµογής τους, καθώς και τα βασικά και κρίσιµα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών 
κατασκευής ̟ροϊόντων, µε έµφαση στις κατασκευαστικές δυνατότητες εκάστης εξ' 
αυτών.  

- Έχει γνώση των εργαλειοµηχανών, των εργαλείων, των τεχνικών ̟αραγωγής και της 
βέλτιστης αξιο̟οίησης και χρήσης αυτών στην ̟αραγωγή.  

- Να διακρίνει τις διαφορετικές µεθόδους ̟αραγωγής. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι. Βασικές δεξιότητες στη χρήση του 
̟ρογράµµατος AUTOCAD. 
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3ο Εξάµηνο 
 

3.1. Α̟ειροστικός Λογισµός ΙΙ 

Το µάθηµα α̟οτελεί συνέχεια του Α̟ειροστικού Λογισµού 1 και αναφέρεται σε 
συναρτήσεις δυο και τριών µεταβλητών. Πιο συγκεκριµένα, η ύλη ̟εριλαµβάνει τα 
ακόλουθα: 

- ∆ιανύσµατα στο ε̟ί̟εδο, διανυσµατικές συναρτήσεις, ̟ολικές συντεταγµένες, 
̟ολικές καµ̟ύλες.  

- Καρτεσιανές συντεταγµένες και διανύσµατα στο χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό 
γινόµενο, ευθείες και ε̟ί̟εδα, διανυσµατικές συναρτήσεις στον χώρο. 

- Πραγµατικές συναρτήσεις ̟ολλών µεταβλητών, όρια και συνέχεια σε ̟ερισσότερες 
α̟ό µια διαστάσεις, µερικές ̟αράγωγοι, κανόνας αλυσιδωτής ̟αραγώγισης, 
κατευθυνόµενη ̟αράγωγος, διανύσµατα κλίσεως, α̟όκλιση, στροβιλισµός, ακρότατα 
και σαγµατικά σηµεία, ̟ολλα̟λασιαστές Lagrange.  

- ∆ι̟λά και τρι̟λά ολοκληρώµατα και εφαρµογές τους. 
- Ολοκλήρωση διανυσµατικών ̟εδίων, ε̟ικαµ̟ύλια ολοκληρώµατα, διανυσµατικά 

̟εδία, έργο, κυκλοφορία, συντηρητικά ̟εδία, θεώρηµα του Green, ε̟ιφανειακά 
ολοκληρώµατα, θεωρήµατα του Gauss. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι.  

 

3.2. Θερµοδυναµική Ι 

Το µάθηµα α̟ευθύνεται σε Μηχανικούς. Γίνονται αναφορές και ασκήσεις σε 
συστήµατα ̟ου µελετώνται µε την θερµοδυναµική και έχουν άµεση εφαρµογή, ό̟ως οι 
κινητήρες, οι αντλίες θερµότητας, τα ̟νευµατικά έµβολα, τα συστήµατα α̟όσβεσης 
ταλαντώσεων κλ̟. ∆ίδεται ε̟ίσης η έννοια του σχεδιασµού συστηµάτων µε θερµοδυναµικά 
κριτήρια και στόχο την ενεργειακή και την δυναµική βελτιστο̟οίηση µε θερµοδυναµικά 
κριτήρια. Η ύλη του µαθήµατος ̟εριλαµβάνει: 

1. Θεµελίωση των βασικών ενεργειακών µεγεθών, ορισµοί. Η έννοια του ̟ε̟ερασµένου 

συστήµατος και οι νόµοι της θερµοδυναµικής, εισαγωγική ̟εριγραφή. 

2. Καταστατικά µεγέθη και καταστατικές εξισώσεις. Οι καθαρές ουσίες, φάσεις της 

ύλης. Το ιδανικό αέριο, η έννοια της ισορρο̟ίας, η σταθερά του ιδανικού αερίου και 

η καταστατική εξίσωσή του.  

3. Οι µεταβολές ιδανικού αερίου. 

4. Ο ̟ρώτος Θερµοδυναµικός Νόµος, µετατρο̟ή θερµότητας σε έργο. 

5. Θερµοδυναµικοί κύκλοι, Υ̟ολογισµοί έργου και βαθµού α̟όδοσης. 

6. Η έννοια της Εντρο̟ίας, Περιγραφή και ανάλυση θερµοδυναµικών κύκλων σε ̟εδία 

̟ίεσης - όγκου και ενθαλ̟ίας – εντρο̟ίας. 

7. Ο ∆εύτερος Θερµοδυναµικός Νόµος. Ανάλυση Θερµοδυναµικών κύκλων 

κινητήριων µηχανών και αντλίας θερµότητας. 
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8. Αλλαγή φάσεων και εισαγωγή στην θερµοδυναµική των µιγµάτων. 

9. Γενίκευση της έννοιας της εντρο̟ίας, Αναφορές στην στατιστική µηχανική και στην 

θεωρία της ̟ληροφορίας. 

10. Ενέργεια και ̟ληροφορία, σχεδιασµός θερµοδυναµικών συστηµάτων.  

11. Α̟ό την Στατιστική Μηχανική στην Κοσµολογία, το εύρος ισχύος των νόµων της 

Θερµοδυναµικής και οι εφαρµογές του µηχανικού σήµερα και αύριο. 

Ο σ̟ουδαστής γίνεται ικανός να σχεδιάζει και να υ̟ολογίζει συστήµατα µετατρο̟ής 
της θερµότητας σε έργο και έργου σε θερµότητα. Οι ̟εριορισµοί και οι δυνατότητες των 
υ̟αρχόντων στο εµ̟όριο υλικών τίθενται ως κριτήρια σχεδιασµού µαζί µε τα κριτήρια της 
θερµοδυναµικής α̟όδοσης. Ο σ̟ουδαστής ενηµερώνεται για την γενικότητα και το εύρος 
ισχύος των γνώσεών του στο ̟ εδίο της θερµοδυναµικής έτσι ώστε µε ασφάλεια και αξιο̟ιστία 
να µ̟ορεί να συνδέει τις γνώσεις στη θερµοδυναµική µε άλλα ̟εδία της σύγχρονης 
τεχνολογίας ό̟ως αυτό της ̟ληροφορικής και του σχεδιασµού ενεργειακών συστηµάτων. 

 

Απαιτούμενες γνώσεις: Μαθηματικά Ι και ΙΙ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φυσική Ι και ΙΙ, 
Πληροφορική, Μηχανολογικό Σχέδιο. 

 
 

3.3. Τεχνολογία Υλικών Ι 

Το µάθηµα Τεχνολογία Υλικών Ι έχει ως σκο̟ό την εισαγωγή στην ε̟ιστήµη των 
υλικών και την σύνδεση της µικροσκο̟ικής δοµής των µεταλλικών µηχανολογικών υλικών 
µε τις µακροσκο̟ικές ιδιότητες τους και ειδικότερα µε τη µηχανική τους συµ̟εριφορά. 
Ε̟ι̟λέον γίνεται µια ̟ρώτη εισαγωγή στις βασικές έννοιες ελαστικότητας. Συνε̟ώς, µε την 
ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 

- κατανοήσει την διαδικασία ε̟ιλογής των κατάλληλων υλικών για µια µηχανολογική 
κατασκευή 

- γνωρίζει τη συσχέτιση δοµής - µηχανικής συµ̟εριφοράς των υλικών 
- γνωρίζει τους βασικούς έννοιες µηχανικής συµ̟εριφοράς υλικών (τάση, 

̟αραµόρφωση, µέτρο ελαστικότητας, λόγος Poisson). 
- γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες µεταλλικών υλικών ̟ου χρησιµο̟οιούνται στις 

µηχανολογικές εφαρµογές 

 Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος α̟οτελείται διαιρείται α̟ό τις ̟αρακάτω θεµατικές 
ενότητες: 

- τεχνολογικά υλικά και ιδιότητές τους  (Εφελκυσµός, Σκληρότητα, Ικανότητα 
α̟όσβεσης δονήσεων ∆υσθραυστότητα, Αντοχή σε Κό̟ωση) 

- κύκλος ζωής υλικών 
- κόστος και διαθεσιµότητα των υλικών 
- ατοµική δοµή 
- δεσµοί µεταξύ ατόµων στα στερεά 
- δοµή των κρυσταλλικών στερεών 
- ατέλειες στερεών 
- διαταραχές και µηχανισµοί ισχυρο̟οίησης 
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- εισαγωγή στις έννοιες ελαστικότητας (τάση, ̟αραµόρφωση, µέτρου ελαστικότητα, 
λόγος Poisson) 

- διαγράµµατα φάσεων, διάγραµµα Fe-C 
- µετασχηµατισµοί φάσης στα µέταλλα 
- θερµικές κατεργασίες µεταλλικών κραµάτων 
- µεταλλικά κράµατα  
- µηχανική συµ̟εριφορά των υλικών σε ψευδοστατικά φορτία. 

Η ανωτέρω θεµατολογία ασχολείται ̟ρωταρχικά µε τα µεταλλικά υλικά και τα 
κράµατα τους. Οι θεµατικές ενότητες ασχολούνται κατά σειρά µε τους δεσµούς µεταξύ 
ατόµων, τις κρυσταλλικές δοµές, τις ατέλειες, τη διάχυση, τις µηχανικές ιδιότητες, τις 
̟αραµορφώσεις, τα διαγράµµατα φάσεων και τους µετασχηµατισµούς.  

Η θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις και ̟ροβλήµατα τα 
̟ερισσότερα α̟ό τα ο̟οία α̟αιτούν υ̟ολογισµούς ̟ου οδηγούν σε αριθµητικές λύσεις ̟ου 
̟αρουσιάζονται ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. 

Τέλος, το µάθηµα συνοδεύεται α̟ό Εργαστήριο στο ο̟οίο εκ̟ονούνται βασικές 
εργαστηριακές ασκήσεις ό̟ως: 

- µακροσκο̟ικός - µικροσκο̟ικός έλεγχος των υλικών-∆ιάγνωση αστοχίας των υλικών 
- σκληρότητα (HB,HRC,HRB) 
- δυσθραυστότητα - δοκιµασία Charpy 
- µεταλλογραφία 
- µέτρηση θερµικής αγωγιµότητας 
- µη Καταστροφικοί Έλεγχοι 
- διάβρωση των µεταλλικών υλικών. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών, Φυσικής και Χηµείας. 

 

3.4. Τρισδιάστατη µοντελο̟οίηση (3D CAD) 

Το µάθηµα α̟οσκο̟εί στο να διδάξει σε διαδικασίες και µεθόδους ̟αραµετρικής 
τρισδιάστατης γεωµετρικής µοντελο̟οίησης µε χαρακτηριστικά σχεδίασης (3d parametric 
feature based geometric modelling). 

Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση των φοιτητών µε τις 
διαδικασίες σχεδίασης σε τρεις διαστάσεις. Στα ̟λαίσια του µαθήµατος οι φοιτητές θα 
εκ̟αιδευτούν στις µεθόδους τρισδιάστατης µοντελο̟οίησης, στην ̟ορεία εργασίας για τη 
δηµιουργία τρισδιάστατων σχεδίων και τη δοµή των αρχείων σχεδίασης, στη δηµιουργία 
συναρµολογήσεων και µηχανολογικών σχεδίων σύµφωνων µε τους κανονισµούς α̟ό τα 
τρισδιάστατα µοντέλα. 

Το µάθηµα ̟εριλαµβάνει : 
- Στερεά µοντελο̟οίηση (solid modelling) 
- Ε̟ιφανειακή µοντελο̟οίηση (surface modelling) 
- Μοντελο̟οίηση µε τη βοήθεια χαρακτηριστικών (feature based modelling) 
- Σχεδιασµός µε χρήση ειδικευµένων ̟λατφορµών σχεδίασης για ανά̟τυξη 

µηχανολογικών εφαρµογών, σχεδίαση ̟ροϊόντων και διατάξεων. 
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- Φωτορεαλισµός – ̟αρουσίαση µοντέλου. 
- Αυτόµατη δηµιουργία διδιάστατων µηχανολογικών σχεδίων. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Κανονισµοί Μηχανολογικού Σχεδίου και γενικότερα ύλη του 
Μηχανολογικού Σχεδίου Ι και ΙΙ. Βασικές δεξιότητες στη χρήση του ̟ρογράµµατος 
AutoCAD. 

 

3.5. Μηχανική Ρευστών Ι 

Το µάθηµα α̟οτελεί µία ολοκληρωµένη εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Μηχανικής 
Ρευστών. Η ύλη του µαθήµατος εστιάζει τόσο στις φυσικές έννοιες και ιδιότητες των ρευστών 
(συνεκτικότητα, συµ̟ιεστότητα, συνέχεια), όσο και στους θεµελιώδεις φυσικούς νόµους ̟ου 
τα διέ̟ουν (διατήρηση µάζας, ορµής, ενέργειας). Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση των 
διαλέξεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 

- είναι σε θέση να ανα̟αράγουν τη σχέση µεταξύ ̟ίεσης και ανύψωσης σε στατικά 
̟ροβλήµατα και να υ̟ολογίζουν την ̟ίεση µε χρήση µανοµέτρων και άλλων 
οργάνων µέτρησης ̟ίεσης 

- υ̟ολογίζουν τις υδροστατικές δυνάµεις ̟ ου ανα̟τύσσονται σε βυθισµένες ε̟ιφάνειες 
- είναι σε θέση να εφαρµόσουν την εξίσωση ενέργειας και συνέχειας για ασυµ̟ίεστη, 

στρωτή και µόνιµη ροή 
- υ̟ολογίζουν α̟ώλειες (το̟ικές και ολικές) σωληνογραµµµών 
- υ̟ολογίζουν ̟ αροχή, ̟ τώση ̟ ίεσης και αριθµό Reynolds για ασυµ̟ίεστη, στρωτή και 

µόνιµη ροή 
- έχουν εξοικειωθεί µε τη χρήση διαφόρων οργάνων µέτρησης ό̟ως σωλήνες Pitot, 

µετρητές Ventouri, διαφορικά µανόµετρα κ.ά.  
- έχουν κατανοήσει τις αρχές της δυναµικής των ρευστών και τις δυνάµεις ̟ου 

ανα̟τύσσονται κατά τη ροή τους 
- εφαρµόζουν τις εξισώσεις ορµής σε α̟λές γεωµετρίες (σωλήνες, ̟αράλληλες ̟λάκες) 

για τον υ̟ολογισµό της κατανοµής ταχύτητας και του ̟εδίου ̟ίεσης 
- έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες της ευστάθειας και τη µετάβαση σε τυρβώδη ροή   

Το µάθηµα διαιρείται σε δύο ενότητες: τη στατική των ρευστών και τη δυναµική των 
ρευστών. Η ̟ρώτη διδακτική ενότητα α̟οτελείται α̟ό τις κάτωθι βασικές έννοιες: 

- Μετρήσεις, όργανα 
- Υδροστατική ̟ίεση 
- Ε̟ιφανειακή τάση / ιξώδες 
- Εξίσωση ενέργειας 
- ∆υνάµεις σε βυθισµένη ε̟ιφάνεια 
- ∆ιαφορικά µανόµετρα. 

Η δεύτερη διδακτική ενότητα α̟οτελείται α̟ό τις εξής έννοιες: 
- Εξίσωση ορµής 
- Πεδία ορθών και διατµητικών τάσεων 
- Α̟ώλειες ενέργειας και ̟ίεσης 
- Εξίσωση ενέργειας 
- Τυρβώδη ροή. 
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Ασκήσεις ̟ράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου µε 
σκο̟ό την ̟ληρέστερη κατανόηση της ύλης. Ε̟ι̟λέον, το µάθηµα συνοδεύεται α̟ό 
τουλάχιστον 10 εργαστηριακές ασκήσεις και ̟αραδοτέες εργασίες. 
 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι, Μηχανική Ι. 

 
 

3.6. Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική  

Ο βασικός στόχος αυτού του µαθήµατος είναι η ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων 
συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος καθώς ε̟ίσης και βασικά στοιχειά ηλεκτρονικής 
ενώ ̟εριλαµβάνει τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό µέρος. Η διδασκαλία του 
µαθήµατος ̟εριλαµβάνει τα ̟αρακάτω. 

Ηλεκτρικό φορτίο, ρεύµα, τάση, στοιχειά δύο ακροδεκτών και µέθοδοι ανάλυσης 
ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Μετασχηµατισµός κυκλώµατος εναλλασσόµενου ρεύµατος α̟ό το 
̟εδίο του χρόνου στο ̟εδίο της συχνότητας. Ανάλυση κυκλωµάτων συνεχούς (DC) και 
εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC): νόµοι του Kirchhoff, θεώρηµα Tellegen, διαιρέτης τάσης, 
διαιρέτης ρεύµατος, το  θεώρηµα Millman, µέθοδος βροχών και µέθοδος κόµβων. 
Θεωρήµατα ηλεκτρικών κυκλωµάτων (AC-DC): ε̟αλληλίας, µεγίστης µεταφοράς ισχύος, 
υ̟έρθεσης και Thevenin - Norton. Ισχύς και ενέργεια σε κυκλώµατα συνεχούς και 
εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC-DC): µιγαδική ισχύς, ενεργός και  άεργος ισχύς, φαινόµενη 
ισχύς, ονοµαστική ισχύς, τρίγωνο ισχύος, συντελεστής ισχύος και διόρθωσή αυτού. 
Συµµετρικά τριφασικά κυκλώµατα, γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μετατρο̟ή 
εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή. Βασικές αρχές ηµιαγωγών: δίοδών, τρανζίστορ, FET. 
Εισαγωγή στην ψηφιακή λογική και εφαρµογές: Βασικές λογικές συναρτήσεις, άλγεβρα 
Boole και στοιχεία ψηφιακών κυκλωµάτων. Η ανωτέρω θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά 
α̟ό ασκήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. 

Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα έχει α̟οκτήσει τις α̟αραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες ώστε: 

- Να µ̟ορεί να σχεδιάζει και να αναλύει ηλεκτρικά  κυκλώµατα συνεχούς και 
εναλλασσόµενου ρεύµατος, ό̟ως ε̟ίσης και βασικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα.  

- Να κατανοεί σε βάθος βασικές έννοιες ̟ου σχετίζονται µε την ηλεκτρική ισχύ σε 
κυκλώµατα εναλλασσόµενου ρεύµατος.  

- Να έχει την εµ̟ειρία, µέσω του εργαστηρίου, να υλο̟οιήσει κατάλληλες διατάξεις-
συνδεσµολογίες, να ε̟ιλεγεί τα καταλληλά ηλεκτρονικά υλικά και να κατασκευάζει 
στο εργαστήριο ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώµατα ̟ου να ε̟ιτελούν 
συγκεκριµένες λειτουργιές.  

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Φυσική ΙΙ, Μαθηµατικά (Μιγαδικοί αριθµοί)  

 

3.7. Τεχνολογία και Κοινωνία 

Το µάθηµα αυτό ̟αρέχει ένα ̟λαίσιο γνώσεων στους τοµείς: 
- Λογική  



 46

- ∆ίκαιο 
- Αισθητική. 

Στο ̟λαίσιο αυτό γίνονται ̟ροσεγγίσεις κοινωνικών και τεχνολογικών θεµάτων και 
διακρίνεται ο αλληλοκαθορισµός  της κοινωνίας και της τεχνολογίας. Έννοιες ό̟ως η 
ελευθερία, η δικαιοσύνη, η κοινωνία, η τέχνη, η γλώσσα, ο Θεός, ο Λόγος, η Μνήµη και η 
Ιστορία, αναλύονται µε γνώµονα την ενότητα της Λογικής, του ∆ικαίου και της Αισθητικής.  

Στόχοι του µαθήµατος είναι:  
- Η ̟ροσέγγιση του σ̟ουδαστή στην κοινωνική υ̟όσταση της τεχνολογίας καθώς και 

στην τεχνολογική υ̟όσταση της κοινωνίας των ανθρώ̟ων. 
- Η ανάδειξη της αναγκαιότητας της τεχνολογίας για την κοινωνία των ανθρώ̟ων. Η 

ανάδειξη γίνεται ακολουθώντας την αυστηρή θεωρία του ορισµού των εννοιών στο 
̟λαίσιο της λογικής µε ̟αράλληλη αναφορά σε αισθητικές αναφορές και ανάλυση 
των ε̟ιθυµιών ̟ου οδηγούν την ανθρώ̟ινη ̟ράξη. Παρουσιάζονται διαχρονικές 
σταθερές αξίες µε αναφορές στη σύγχρονη κοινωνία. Η ιστορία της τεχνολογίας 
δίδεται µε ολοκλήρωση της εικόνας της ζωής των τεχνηµάτων στην αλληλε̟ίδρασή 
τους µε τη ζωή και την κοινωνία των ανθρώ̟ων.  

- Η όξυνση της ικανότητας του σ̟ουδαστή να συνθέτει αφηρηµένες έννοιες αφού 
̟ροηγουµένως έχει ορίσει σωστά και µε κοινά α̟οδεκτούς όρους τις έννοιες αυτές. Η 
ικανότητα του χειρισµού αφηρηµένων εννοιών ανα̟τύσσεται µε την αναφορά σε 
̟ροσω̟ικές εµ̟ειρίες και µε την ανάλυση ιστορικών κοινωνικών γεγονότων και 
καταστάσεων. Η διαδροµή α̟ό το γενικό στο ειδικό και αντίστροφα καθώς και η 
γενίκευση µέσω της αφαίρεσης οδηγούν στην ικανότητα της σύνθεσης τεχνηµάτων 
κάθε είδους.  

Η έννοια του τεχνήµατος θεµελιώνεται µε κοινωνικούς όρους έτσι ώστε, ένας 
τεχνολόγος µηχανικός να είναι ικανός να συλλάβει το ρόλο του στην κοινωνία.  
Αναλυτικότερα ̟αρουσιάζονται: 

1. Η έννοια της ψυχής, ορισµοί και αναφορές α̟ό την Ελληνική αρχαιότητα µέχρι 
σήµερα. Παροδικές και αναλλοίωτες εικόνες της ψυχής. 

2. Η έννοια της κοινωνίας των έµψυχων όντων. ∆ιαφορές και οµοιότητες της κοινωνίας 
του ανθρώ̟ου και της κοινωνίας διαφόρων ζώων. 

3. Η οικονοµία ως τέχνη νοµής του οίκου. Λογιστικές και οικονοµικές θεωρίες. Η 
διαχρονικότητα της οικονοµίας και η ε̟ικαιρότητα των αντιλήψεων ̟ερί 
ανακατανοµής τους ̟λούτου. 

4. ∆ηµιουργία και ̟αραγωγή. Η οικονοµική υ̟όσταση της κοινωνίας. 
5. Ο ορισµός του οικοτό̟ου του ανθρώ̟ου ως κατοικία του και ως ̟όρος ε̟ιβίωσης. 

Σύγχρονες στρεβλώσεις της έννοιας της οικονοµίας και α̟οτελέσµατα αυτών των 
στρεβλώσεων. 

6. Η γλώσσα ως όργανο κοινωνίας. Η σχέση της γλώσσας µε τον υλικό ̟λούτο, την 
οικονοµία και την ̟ολιτική αγωγή. 

7. Γλώσσα κοινωνία και ̟ολιτική, τρεις υ̟οστάσεις της κοινότητας των ανθρώ̟ων. 
8. Η ετυµολογία των λέξεων και η ετοιµότητα της γλώσσας στην κοινότητα των 

ανθρώ̟ων. Λόγος και γλώσσα. Η ασφάλεια της γλώσσας και η εθνική άµυνα. 
Αναφορά στο ρητό: ̟ατρίδα µου είναι η γλώσσα µου.  

9. Περί ̟οίησης, Μάστορες και ̟οιητές, ∆ηµιουργία και ̟οίηση, Η γλώσσα και ο λόγος 
ως όργανα των ̟οιητών. 
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10. Ο ορισµός του τεχνήµατος. ∆ηµιουργία τεχνηµάτων και γένεση ανθρώ̟ων, Ο τοκετός 
και η τέχνη.  

11. Ο ορισµός της κοινωνίας του ανθρώ̟ου, ένας ορισµός συµβατός µε τον ορισµό της 
ψυχής του ανθρώ̟ου. 

12. Λόγος,  ∆ίκαιο και Αισθητική, η ενότητα των  τριών υ̟οστάσεων του ̟ολιτισµού ως 
µέσο κατανόησης της ιστορίας του ανθρώ̟ου. 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: ∆εν α̟αιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την ̟αρακολούθηση του 
µαθήµατος. 
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4ο Εξάµηνο 
 

4.1. Στατιστική 

Το µάθηµα αυτό έχει ως κύριο στόχο του να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και 
στις τεχνικές της στατιστικής και των ̟ιθανοτήτων. Η ύλη ̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα: 

- Περιγραφική στατιστική: συλλογή και ε̟εξεργασία δεδοµένων, κατανοµή 
συχνότητας, ιστόγραµµα, χαρακτηριστικές τιµές (µέση τιµή, µεσαία τιµή, συχνότερη 
τιµή, εύρος, µεταβλητότητα, τυ̟ική α̟όκλιση).  

- Θεωρία ̟ιθανοτήτων: βασικές αρχές ̟ιθανοτήτων, γεγονός, υ̟ό συνθήκη 
̟ιθανότητα, ̟ροσθετικός και ̟ολλα̟λασιαστικός νόµος των ̟ιθανοτήτων, θεώρηµα 
Bayes. Κατανοµές ̟ιθανότητας, διακριτές και συνεχείς τυχαίες µεταβλητές, 
αναµενόµενη τιµή, µεταβλητότητα και τυ̟ική α̟όκλιση.  

- Γνωστές κατανοµές: Bernoulli, διωνυµική, γεωµετρική, Poisson, οµοιόµορφη, 
εκθετική, Γάµµα, κανονική κατανοµή και Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα, κατανοµή 
Student, X2 και F.  

- Στατιστικές εκτιµήσεις: κατανοµές δειγµατοληψίας, σηµειακή εκτίµηση, ιδιότητες 
εκτιµητριών, διαστήµατα εµ̟ιστοσύνης.  

- Στατιστικός έλεγχος: σφάλµα τύ̟ου I και σφάλµα τύ̟ου II, α̟αιτούµενο µέγεθος 
δείγµατος, έλεγχος ̟ροσαρµογής. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι και ΙΙ, Γραµµική άλγεβρα και Μιγαδικοί 
Αριθµοί. 

 

4.2. Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή Υλικών) 

Η Μηχανική 3 έχει ως στόχο την αξιο̟οίηση των υφισταµένων βασικών γνώσεων,  
̟ου έχουν α̟οκτηθεί στην Μηχανική1 και Μηχανική 2  και την εφαρµογή τους σε 
κατασκευές Μηχανολόγου Μηχανικού. Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η ̟ αροχή στοιχείων για 
τη διαµόρφωση των κατασκευών µε τον ασφαλέστερο και οικονοµικότερο τρό̟ο αλλά και 
τη µέγιστη εκµετάλλευση διαθέσιµων υλικών και µεθόδων αλλά και αναζήτηση νέων 
µεθόδων σχεδιασµού και υλο̟οίησης (διαµόρφωσης) των µηχανολογικών κατασκευών 

Το µάθηµα ̟ραγµατεύεται θέµατα ̟ου αφορούν: 
- Τη λοξή κάµψη και έκκεντρη φόρτιση. 
- Κάµψη µε διάτµηση, κάµψη συνθέτων διατοµών. 
- Λε̟τότοιχες διατοµές, κέντρο διάτµησης, στρέψη λε̟τότοιχων διατοµών. 
- Λε̟τότοιχα δοχεία ̟ίεσης. 
- Κριτήρια διαρροής (Tresca, Von Mises), συνδυασµένη κατα̟όνηση.  

Ελαστική γραµµή, υ̟ερστατικά ̟ρο- βλήµατα, ενεργειακές µέθοδοι ε̟ίλυσης 
υ̟ερστατικών φορέων, θεώρηµα Castigliano. 

- Λυγισµό. 

Με την ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιτυγχάνουν: 
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- Τον  υ̟ολογισµό  του µέγιστου φορτίου ̟ου µ̟ορεί να δεχτεί ένας φορέας.  
- Την ̟ρόβλεψη των κρίσιµων διατοµών ̟ου είναι υ̟οψήφιες για να οδηγήσουν το 

δοµικό στοιχείο στην αστοχία.  
- Τον  ̟ροσδιορισµό  των ανώτατων αλλά και των ε̟ιτρε̟τών ορίων φόρτισης των 

διαφόρων υλικών σε όλα τα είδη φόρτισης.  
- Τον  καθορισµό του ̟ροφίλ της διατοµής των φορέων αλλά και η διαστασιολόγηση 

της µε τρό̟ο τέτοιο ώστε να µ̟ορούν να ̟αραλάβουν µε ασφάλεια τα φορτία ̟ου 
καλούνται να δεχτούν. 

Το µάθηµα ολοκληρώνεται στα ̟λαίσια του Εργαστηρίου ό̟ου γίνονται 
εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση του ̟ρογράµµατος ΜΑΤLAB για ε̟ίλυση των ασκήσεων 
̟ου διδάσκονται στη Θεωρία. Εισαγωγή στα  λογισµικά NASTRAN, ANSYS, ABAQUS.  
Σηµαντικός και ουσιώδης ρόλος στον καθορισµό της γεωµετρίας των κατασκευών, τη 
δηµιουργία των µαθηµατικών µοντέλων και την ̟ραγµατο̟οίηση της ανάλυσης του 
̟αραµορφωσίµου σώµατος. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανική Ι και ΙΙ. 

 

4.3. Μηχανική Ρευστών ΙΙ 

Το µάθηµα στοχεύει τόσο στην εµβάθυνση των εννοιών ̟ου διδάχθηκαν στο 
αντίστοιχο µάθηµα της Μηχανικής Ρευστών Ι όσο και στην εισαγωγή νέων φαινοµένων και 
̟ροβληµάτων µε σκο̟ό την ̟ολύ̟λευρη και ουσιαστική κατανόηση της Μηχανικής των 
Ρευστών.  

Το µάθηµα ̟εριγράφεται α̟ό τις κάτωθι βασικές έννοιες: 
- Στρωτή και τυρβώδη ροή 
- Ευστάθεια 
- Τανυστής τάσεων 
- Οριακό στρώµα 
- Συµ̟ιεστή ροή 
- Αριθµός Mach 
- Μοντέλα τύρβης 
- Μετάβαση ροής 

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 
- είναι σε θέση να ανα̟αράξουν τις εξισώσεις διατήρησης ̟ου διέ̟ουν τη στρωτή και 

τυρβώδη ροή 
- γνωρίζουν τα βασικά µοντέλα τύρβης 
- γνωρίζουν τις βασικές αρχές της θεωρίας του οριακού στρώµατος 
- γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της αεροδυναµικής  
- έχουν κατανοήσει την έννοια της ευστάθειας και τη µετάβαση σε τυρβώδη ροή 
- γνωρίζουν τις βασικές αρχές συµ̟ιεστών ροών µε εφαρµογές σε υ̟ερηχητικές και 

υ̟ερυ̟ερηχητικές ροές 
- ̟εριγράφουν µη – Νευτώνειες ροές 
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Ασκήσεις ̟ράξης συνοδεύουν τη θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου µε σκο̟ό 
την ̟ληρέστερη κατανόηση της ύλης.  

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι, Α̟ειροστικός Λογισµός ΙΙ, Μηχανική 
Ρευστών Ι. 

 

4.4. Πληροφορική για Μηχανικούς 

Το µάθηµα είναι συνέχεια του εισαγωγικού µαθήµατος στον ̟ρογραµµατισµό 
υ̟ολογιστών (Πληροφορική) και στοχεύει στη διεύρυνση, συµ̟λήρωση των γνώσεων των 
φοιτητών στον ̟ρογραµµατισµό. Η ύλη ̟εριέχει ̟ροχωρηµένες έννοιες και εµβαθύνει την 
γνώση και την κατανόηση της γλώσσας ̟ρογραµµατισµού και του δοµηµένου 
̟ρογραµµατισµού γενικότερα, µε την εφαρµογή τους στην ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων ̟ου 
α̟αντώνται σε Μηχανολογικά ̟ροβλήµατα.  

Αναλυτικότερα η ύλη του µαθήµατος ̟εριλαµβάνει εφαρµογές και ̟ροβλήµατα ̟ου 
θα χρησιµο̟οιηθούν σαν µέσο για την κατανόηση και εµ̟έδωση των εννοιών ό̟ως, η 
µέθοδος της ̟αρεµβολή, ο υ̟ολογισµός ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων, η στατιστική 
ανάλυση δεδοµένων, η γραµµική ̟αλινδρόµηση,  η βελτιστο̟οίηση, η ε̟ίλυση γραµµικών 
και µη-γραµµικών συναρτήσεων , η αριθµητική ολοκλήρωση, η ε̟ίλυση διαφορικών 
εξισώσεων, υ̟ολογισµός  συµβολικών ̟αράγωγων,  δυναµική ̟ροσοµοίωση. Οι έννοιες 
̟ροχωρηµένου ̟ρογραµµατισµού ̟ου ̟αρουσιάζονται ά̟τονται σε θέµατα ό̟ως: οι 
αλγόριθµοι, ακρίβεια και σφάλµατα, κλάσεις και αντικείµενα (χρήση και δηµιουργία), 
κλάσεις και κληρονοµικότητα, µόνιµη α̟οθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων, δηµιουργία 
γραφικών ̟εριβάλλοντων διε̟αφής, σύνθετα γραφικά αντικείµενα. Η ανωτέρω 
θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται ενδιάµεσα στις 
διαλέξεις θεωρίας. Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε 
θέση να:  

- ε̟ιλύει α̟οτελεσµατικά ̟ροβλήµατα µε την βοήθεια υ̟ολογιστών, 
- έχει ̟ ρογραµµατιστική εµ̟ειρία ικανή τόσο για την εκτέλεση ̟ ρακτικών εφαρµογών, 
- έχει α̟οκτήσει µια στέρεη βάση για τα µαθήµατα ειδικότητας ̟ου α̟αιτούν 

̟ρογραµµατισµό υ̟ολογιστών. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Πληροφορική. 

 

4.5. Τεχνολογία Υλικών ΙΙ 

Το µάθηµα Τεχνολογία Υλικών ΙΙ ασχολείται µε τα κεραµικά υλικά, τα ̟ολυµερή και 
τα σύνθετα υλικά, καθώς και µε τους µηχανισµούς αστοχίας και τις ιδιότητες των υλικών.  
Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 

- κατανοήσει την διαδικασία ε̟ιλογής των κατάλληλων υλικών για µια µηχανολογική 
κατασκευή 

- γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες των κεραµικών υλικών ̟ου χρησιµο̟οιούνται στις 
µηχανολογικές εφαρµογές 
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- γνωρίζει βασικά στοιχεία α̟ό την τεχνολογία ̟λαστικών 
- γνωρίζει βασικά στοιχεία α̟ό την τεχνολογία σύνθετων υλικών 
- γνωρίζει τους βασικούς µηχανισµούς αστοχίας των υλικών 

Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος α̟οτελείται διαιρείται α̟ό τις ̟αρακάτω θεµατικές 
ενότητες: 

- κεραµικά: δοµές, ιδιότητες, εφαρµογές και διεργασίες  
- ̟ολυµερή: χαρακτηριστικά, εφαρµογές και κατεργασία  
- σύνθετα υλικά: ∆οµή, τύ̟οι, ̟λεονεκτήµατα, µηχανική συµ̟εριφορά 
- διάβρωση και υ̟οβάθµιση των υλικών 
- ηλεκτρικές ιδιότητες υλικών 
- θερµικές ιδιότητες 
- µαγνητικές ιδιότητες 
- ο̟τικές ιδιότητες 
- ε̟ιλογή υλικών και µελέτες σχεδιασµού 
- µηχανισµοί αστοχίας υλικών 
- ιδιότητες ε̟ιλεγµένων υλικών της µηχανολογίας. 

Η ανωτέρω θεµατολογία ασχολείται ̟ρωταρχικά µε τα κεραµικά υλικά, τα ̟ολυµερή 
και τα σύνθετα υλικά.  

Η ανωτέρω θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται 
ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Τεχνολογία Υλικών Ι. 

 

 

4.6. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική - Κβαντική ∆οµή της Ύλης 

Το µάθηµα αυτό εισάγει τους φοιτητές σε στοιχειώδεις έννοιες της κβαντικής φυσικής. 
Ξεκινάει α̟ό το τέλος της κλασικής φυσικής και ̟εριγράφει την εξέλιξη της κβαντικής 
θεωρίας, τις βασικές της αρχές, καθώς και τις συνέ̟ειές της στον µακρόκοσµο. Καταλήγει (i) 
στην εξήγηση του ̟ εριοδικού ̟ ίνακα και (ii) στις συνέ̟ειες της κβαντικής θεωρίας σε γνωστές 
και στοιχειώδεις ιδιότητες της ύλης. 

Η ύλη ̟εριλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
- Η ακτινοβολία του µέλανος σώµατος, και η εξήγηση του Planck.  
- Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο.  
- Φαινόµενο Compton. 
- Η κβαντική θεώρηση της ύλης.  
- Το ̟λανητικό µοντέλο του ατόµου και η θεωρία του Bohr.  
- Τα κύµατα ύλης de Broglie.  
- Η θεµελίωση της κβαντικής φυσικής.  
- Η κυµατοσυνάρτηση και η εξίσωση του Schrödinger.  
- Η στατιστική σηµασία της κυµατοσυνάρτησης και τα ̟αρατηρήσιµα βαντοµηχανικά 

µεγέθη.  
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- Η αρχή της αβεβαιότητας.  
- Ο αρµονικός ταλαντωτής.  
- Το άτοµο του υδρογόνου και τα ατοµικά τροχιακά. 
- Ο ̟εριοδικός ̟ίνακας των στοιχείων. 
- Συνέ̟ειες της κβαντικής θεωρίας στις ιδιότητες της ύλης. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι, Γραµµική Άλγεβρα. 

 

4.7. Αγγλική Τεχνική Ορολογία 

Το µάθηµα εστιάζει στην Αγγλική Τεχνική Ορολογία ̟ου σχετίζεται µε την ε̟ιστήµη 
του Μηχανολόγου Μηχανικού. Παρουσιάζονται ορολογίες ε̟ί µεγεθών, µηχανών και 
διαδικασιών σε κατά το δυνατό ̟ερισσότερα ̟εδία της Μηχανολογίας (κατασκευαστικό, 
ενεργειακό, ̟αραγωγής και διοίκησης, ροµ̟οτική, αεροναυ̟ηγική), αντλούµενα α̟ό 
κείµενα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό την εν γένει διεθνή ε̟ιστηµονική βιβλιογραφία (βιβλία και 
σύγχρονα ε̟ιστηµονικά άρθρα σε ̟εριοδικά και συνέδρια).  

Σκο̟ός του µαθήµατος είναι:  
- η εξοικείωση των φοιτητών µε την αγγλική τεχνική ορολογία της Μηχανολογίας 
- η κατανόηση των γλωσσικών χαρακτηριστικών της ακαδηµαϊκής γραφής και ο εν 

γένει τρό̟ος σύνταξης ακαδηµαϊκών συγγραµµάτων στην αγγλική 
- η εξέταση της δοµής και της γλώσσας ακαδηµαϊκών άρθρων και άρθρων σε 

̟εριοδικά εκλαϊκευµένης ε̟ιστήµης ή στις στήλες εφηµερίδων ή στον ηλεκτρονικό 
ε̟ιστηµονικό και εκλαϊκευµένο τύ̟ο 

- η εξέταση της δοµής και της γλώσσας άλλων ειδών, ό̟ως, µεταξύ άλλων, οι 
̟εριλήψεις ακαδηµαϊκών άρθρων και η βιβλιογραφική ανασκό̟ηση.  

Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 
- έχουν εξοικειωθεί στη χρήση της αγγλικής τεχνικής ορολογίας σε συγκεκριµένα είδη 

κειµένων 
- είναι σε θέση να κατανοούν τις συµβάσεις και τα χαρακτηριστικά του ακαδηµαϊκού 

λόγου  

- έχουν διευρύνει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας αναφορικά µε τις δεξιότητες της 
κατανόησης κειµένων, της ̟ροφορικής οµιλίας και της γραφής. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
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5ο Εξάµηνο 
 

5.1. Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις 

Το µάθηµα αυτό έχει ως κύριο στόχο του να εισάγει τους φοιτητές στις συνήθεις 
διαφορικές εξισώσεις και στις εφαρµογές τους σε βασικά ̟ροβλήµατα της µηχανικής. 

Η ύλη ̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα: 
- Α̟λές διαφορικές εξισώσεις ̟ρώτης τάξεως: Εισαγωγικές έννοιες. Το ̟ρόβληµα των 

αρχικών τιµών. Η έννοια της γενικής λύσης µιας διαφορικής εξίσωσης. ∆ιαχωρίσιµες 
εξισώσεις, οµογενείς εξισώσεις, γραµµικές εξισώσεις ̟ρώτης τάξεως (εξισώσεις 
Bernoulli και Ricatti). Ακριβείς εξισώσεις και ολοκληρωτικοί ̟αράγοντες.  

- Α̟λές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξεως: Γραµµικές εξισώσεις µε σταθερούς 
συντελεστές. Μη οµογενείς εξισώσεις µε α̟λά δεύτερα µέλη. 

- H εξίσωση του Νεύτωνα: εφαρµογές στα βασικά ̟ροβλήµατα της Μηχανικής. 
Κίνηση µε διάφορους νόµους τριβής στο οµογενές ̟εδίο βαρύτητας. Ελεύθερη 
αρµονική ταλάντωση µε ή χωρίς τριβή. Εξαναγκασµένη αρµονική ταλάντωση µε ή 
χωρίς τριβή. Κίνηση µε ή χωρίς τριβή σε ένα τυχόν µονοδιάστατο ̟εδίο δυνάµεων.  

- Γενική µελέτη των γραµµικών διαφορικών εξισώσεων: Η αρχή της ε̟αλληλίας. 
Γραµµική ανεξαρτησία και εξάρτηση. Η Βρονσκιανή και οι χρήσεις της. 
Υ̟ολογισµός της δεύτερης λύσης όταν η µία είναι ήδη γνωστή. Ελάττωση τάξης, 
̟λήρης λύσης της µη οµογενούς όταν οι λύσεις της οµογενούς είναι γνωστές. 
Μέθοδος µετασχηµατισµού Laplace για ε̟ίλυση γραµµικών διαφορικών εξισώσεων 
µε σταθερούς συντελεστές. 

- Συστήµατα γραµµικών διαφορικών εξισώσεων µε σταθερούς συντελεστές: Η µέθοδος 
της α̟αλοιφής και η µέθοδος της εκθετικής αντικατάστασης. Εφαρµογές σε 
̟ροβλήµατα συζευγµένων ταλαντώσεων και ηλεκτρικών κυκλωµάτων. 

- Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις µε µεταβλητούς συντελεστές: Η µέθοδος των 
δυναµοσειρών. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι, Γραµµική Άλγεβρα. 

 

5.2. Στοιχεία Μηχανών Ι 

Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε βασικά στοιχεία 
µηχανολογικών κατασκευών. Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής / τρια 
θα είναι σε θέση να: 

- Αναγνωρίζει τα στοιχεία ̟ου α̟οτελούν τις Μηχανολογικές κατασκευές. 
- να ε̟ιλέγει και να διαστασιολογεί το κατάλληλο στοιχείο για κάθε εφαρµογή. 
- Σχεδιάζει Μηχανολογικές διατάξεις µε την συνεργασία διαφορετικών στοιχείων. 
- Αναλύει την εντατική κατάσταση του κάθε στοιχείου, υ̟ολογίζοντας την αντοχή του 

για κάθε ̟ερί̟τωση κατα̟όνησης. 
- Ε̟ιλέγει υλικά και τρό̟ο κατεργασίας µη τυ̟ο̟οιηµένων στοιχείων. 
- Προβλέ̟ει ̟ιθανές συνθήκες αστοχίας 
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Το µάθηµα ̟εριλαµβάνει έννοιες ό̟ως: 
- Εισαγωγή στην ανάλυση των µηχανολογιών κατασκευών. 
- Μεθοδολογία σχεδιασµού Στοιχείων Μηχανών,  
- Υλικά κατασκευής µηχανών.  
- Τάσεις λειτουργίας, ε̟ιτρε̟όµενες τάσεις, συντελεστές ασφάλειας, στατική και 

δυναµική αντοχή (κό̟ωση), συνδυασµένες φορτίσεις ισοδύναµες τάσεις.  
- Θεωρίες αστοχίας. 
- Στοιχεία σύνδεσης. 
- Ηλώσεις.  
- Κοχλιοσυνδέσεις.  
- Συγκολλήσεις - Κανόνες διαµόρφωσης συγκολλητών στοιχείων 
- Υ̟ολογισµός µελέτης και ελέγχου ατράκτων, εδράνων κυλίσεως και αρχές εδράσεως. 

Η ανωτέρω θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται 
ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Αντοχή Υλικών Ι, Μηχανική Ι, Τεχνικά Υλικά Ι. 

 

5.3. Εµβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 

Το µάθηµα εστιάζει στο ̟οιο σηµαντικό κεφάλαιο των µηχανών ̟αραγωγής έργου, 
τις Εµβολοφόρες Μ.Ε.Κ. και το σύνολο των εφαρµογών τους. Η έµφαση δίνεται στις αρχές 
λειτουργίας τους καθώς και σε θέµατα Θερµοδυναµικής και Αρχών Υ̟ολογισµού τους ό̟ως 
και τον Βαθµό Α̟όδοσης αυτών. 

Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η ̟ρώτη ε̟αφή και εξοικείωση των φοιτητών µε τις 
γενικές αρχές λειτουργίας, ιδιαιτερότητες, ̟λεονεκτήµατα, εφαρµογές και βασικές σχέσεις 
υ̟ολογισµού εµβολοφόρων κινητήρων. 

  Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος αναλύεται στις ακόλουθες ενότητες:  
- Κινηµατικός µηχανισµός, 
- 2-Χ και 4-Χ λειτουργία, 
- Κινητήρας Otto (̟εριγραφή λειτουργίας-καύσης, αριθµός οκτανίου, κρουστική 

καύση, θάλαµοι καύσης, ρύθµιση ισχύος, ̟ροετοιµασία καυσίµου µίγµατος 
(εξαεριωτές, ηλεκτρονικά συστήµατα έγχυσης), κινητήρας Otto άµεσης έγχυσης), 

- Κινητήρας Diesel (̟εριγραφή λειτουργίας-καύσης, αριθµός κετανίου, καθυστέρηση 
ανάφλεξης, θάλαµοι καύσης, ρύθµιση ισχύος, µηχανικά και ηλεκτρονικά συστήµατα 
έγχυσης καυσίµου, κινητήρας Diesel έµµεσης έγχυσης), 

- Περιστροφικός κινητήρας (Wankel), 
- Υ̟οσυστήµατα (ψύξη, λί̟ανση, κίνηση βαλβίδων, εκκίνηση), 
- ∆ιατάξεις κυλίνδρων, 
- Υ̟ερ̟λήρωση, 
- Συνδυασµένες εγκαταστάσεις - εφαρµογές, 
- Αρχές θεωρίας καύσης (στοιχειοµετρία, λόγος ισοδυναµίας αέρα-καυσίµου κλ̟), 
- Θεωρητικός κύκλος εµβολοφόρων Μ.Ε.Κ., 
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- Πραγµατικός κύκλος εµβολοφόρων Μ.Ε.Κ. (ε̟ίδραση βαθµού συµ̟ίεσης, βαθµός 
̟λήρωσης, βαθµός ̟αγίδευσης, έργο, ισχύς, τριβές, στρε̟τική ρο̟ή, βαθµός 
α̟όδοσης, ειδική κατανάλωση καυσίµου, µέση ̟ραγµατική ̟ίεση, µηχανικός 
βαθµός α̟όδοσης, ενεργειακός ισολογισµός), 

- Βασικές αρχές ρύ̟ανσης και αντιρύ̟ανσης. 
- Ζυγοστάθµιση ∆υνάµεων και Ρο̟ών Εµβολοφόρων Κινητήρων 

Ε̟ίσης, το µάθηµα συνοδεύεται α̟ό τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: 
- Υ̟ολογισµός Ισχύος , Ρο̟ής µε τη χρήση δυναµοµέτρου κινητήρα. 
- Υ̟ολογισµός Ισχύος, Ρο̟ής Οχήµατος, ∆υναµόµετρο Σασι. Θεωρητικός 

υ̟ολογισµός α̟ό δεδοµένα ταχύτητας και στροφών κινητήρα. 
- Χρήση αναλυτή καυσαερίων σε κινητήρα + δυναµόµετρο κινητήρα για υ̟ολογισµό 

εκ̟οµ̟ών ρύ̟ων και ∆ιοξειδίου του Άνθρακα σε διαφορετικά φορτία. 
- Εξέταση κινηµατικού µηχανισµού εµβολοφόρου κινητήρα (λύσιµο κινητήρα) και 

υ̟ολογισµός κυβισµού, σχέσης συµ̟ίεσης και βαθµού α̟όδοσης. 
- Καύσιµα Κινητηρίων Μηχανών. Είδη – Ιδιότητες – Προδιαγραφές ΕΕ (∆ιαδικασία 

µέτρ και άσκηση υ̟ολογισµού θερµογόνου δύναµης 
- Λί̟ανση – Λι̟αντικά – Βιολι̟αντικά  (Άσκηση υ̟ολογισµού Ιξώδους) 
- Ηλεκτρονική διαχείριση κινητήρα. (Άσκηση µε OBDII reader). 
- ∆ιερεύνηση κατανάλωσης ενέργειας α̟ό την χρήση σύγχρονων ΜΕΚ µέχρι 

ηλεκτρικών οχηµάτων (̟ροδιαγραφές ρύ̟ων, κατανάλωσης ενέργειας, αυτονοµίας 
ηλεκτρικών οχηµάτων, µέσω Κύκλων Οδήγησης και ̟ροδιαγραφών (∆ιαδικασίες 
Έγκρισης Τύ̟ου WLTP, RDE, EURO. Θεωρητικός υ̟ολογισµός εκ̟οµ̟ών ρύ̟ων 
βάσει ̟ροδιαγραφών. 

- Εφαρµογή σε µοντέλα υ̟ολογισµού ρύ̟ων και κατανάλωσης (Copert) 
- Υβριδικά και αµιγώς Ηλεκτρικά Οχήµατα. ∆ιάταξη Οχήµατος.  

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Θερµοδυναµική Ι. 

 

5.4. Μετάδοση Θερµότητας Ι 

 Το µάθηµα α̟οτελεί µία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Μετάδοσης Θερµότητας. 
Σκο̟ός είναι να ανα̟τύξει ο µελλοντικός µηχανικός τις α̟αραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 
̟ου είναι α̟αραίτητες για την ε̟ίλυση της µονοδιάστατης και µόνιµης µετάδοσης 
θερµότητας. Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 

- αναγνωρίζουν τις διάφορες µορφές µετάδοσης θερµότητας (αγωγή, συναγωγή, 
ακτινοβολία) 

- είναι σε θέση να χρησιµο̟οιούν τις βασικές εξισώσεις µετάδοσης θερµότητας καθώς 
και τη φυσική σηµασία του κάθε αντίστοιχου όρου στις εξισώσεις αυτές 

- είναι σε θέση να ε̟ιλύουν µονοδιάστατη και µόνιµη ροή σε διάφορες γεωµετρίες 
ό̟ως ̟λάκες, κυλίνδρους και σφαίρες ̟ολλών στρώσεων 

- έχουν α̟οκτήσει µία βασική γνώση των εναλλακτών θερµότητας µε έµφαση κυρίως 
σε εναλλάκτες οµορροής και αντιρροής 

- έχουν κατανοήσει τις έννοιες του µέλανος και γκρίζου σώµατος 
- να είναι σε θέση να συνθέτουν αλλά και να ε̟ιλύουν βασικές ̟ερι̟τώσεις θερµικών 

κυκλωµάτων 
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- να µ̟ορούν να υ̟ολογίζουν τη θερµορροή σε ̟ερι̟τώσεις ̟τερυγίων σταθερής 
διατοµής 

Το µάθηµα α̟οτελείται α̟ό τις κάτωθι βασικές έννοιες: 
- Αγωγή 
- Συναγωγή 
- Ακτινοβολία 
- Μονοδιάστατη ροή θερµότητας 
- Συντελεστές θέας 
- Μέλαν σώµα 
- Εναλλάκτες 
- Μέση θερµοκρασιακή λογαριθµική διαφορά 
- Νόµοι των Planck και Stefan Boltzmann 
- Πτερύγια 

Ασκήσεις ̟ράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου µε 
σκο̟ό την ̟ληρέστερη κατανόηση της ύλης. Υ̟ολογιστικά ̟ρογράµµατα ανοιχτού κώδικα 
θα χρησιµο̟οιούνται ε̟ίσης α̟ό τους φοιτητές για µία ̟ρώτη γνωριµία µε αριθµητικά 
̟ακέτα για τον υ̟ολογισµό µονοδιάστατης και µόνιµης θερµορροής. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι, Α̟ειροστικός Λογισµός ΙΙ, Φυσική Ι, 
Θερµοδυναµική Ι. 

 

5.5. Ανάλυση Κατασκευών Ι 

Η Ανάλυση Κατασκευών έχει ως στόχο την αξιο̟οίηση των υφισταµένων βασικών 
γνώσεων,  ̟ου έχουν α̟οκτηθεί στη Μηχανική ΙΙ και Μηχανική ΙΙΙ  και την εφαρµογή τους 
σε Κατασκευές Μηχανολόγου Μηχανικού. Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή και 
̟αρουσίαση της γενικευµένης µορφής της µεθόδου των Πε̟ερασµένων Στοιχείων για 
̟ροβλήµατα Μηχανολογικών Κατασκευών.  

Με την ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα γνωρίζουν την εισαγωγή στο 
̟ρόβληµα του συνεχούς µέσου, τις διάφορες εξισώσεις ισορρο̟ίας, την ̟αρουσίαση της 
µεθόδου Galerkin την κλασική µέθοδο των Πε̟ερασµένων στοιχείων και τη µέθοδο των 
Μετατο̟ίσεων.  

Το µάθηµα ̟ραγµατεύεται: 
- Ειδικά γενικευµένα στοιχεία για ανάλυση µηχανολογικών κατασκευών, ̟λαισίων 

και δισδιάστατα  στοιχεία δοκών.  
- Στοιχεία ̟λακών τέλειας κάµψης, στοιχεία ̟λακών µε διάτµηση στοιχεία για κελύφη 

κατασκευών.  
- Το ̟ρόβληµα του συνεχούς µέσου, τη µέθοδος των σταθµισµένων υ̟ολοί̟ων,  
- Τη µέθοδος Galerkin.  
- Την κλασική µέθοδος των Πε̟ερασµένων Στοιχείων-Μέθοδος των µετατο̟ίσεων.  
- Τα διακριτά συστήµατα εξισώσεων ισορρο̟ίας, ειδικά δισδιάστα στοιχεία για 

ανάλυση δοκών , ̟λαισίων και κελυφών. 
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Το µάθηµα ολοκληρώνεται στα ̟λαίσια του Εργαστηρίου ό̟ου γίνονται 
εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση ΜΑΤLAB για ε̟ίλυση των Ασκήσεων ̟ου διδάσκονται 
στη Θεωρία. Χρήση για ̟ροχωρηµένα ̟ροβλήµατα των λογισµικών  NASTRAN, ANSYS, 
ABAQUS,  στα ο̟οία έχε γίνει εισαγωγή στο µάθηµα Μηχανική 3. 
 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανική ΙΙ και Μηχανική ΙΙΙ. 

 

5.6. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων και Παραγωγής 

Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος εκτείνεται στις ακόλουθες έννοιες: 
- Βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης ε̟ιχειρήσεων. Ιστορία και σηµαντικοί 

σταθµοί (γραµµή ̟αραγωγής- Ford, αυτοµατο̟οίησης, just in time)  
- Οργάνωση Εργασίας. Μελέτη Εργασίας, µελέτη µεθόδων, µελέτη χρόνων. 
- Προγραµµατισµός και Έλεγχος Παραγωγής. Οι βάσεις του συστήµατος MRP. Βασικές 

αρχές οργάνωσης ̟αραγωγικής διαδικασίας, µοντέλα Kanban  
- ∆ιαχείριση α̟οθεµάτων. ∆ιαχείριση υλικών. Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης 

στην ̟ αραγωγή. ∆ιαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. ∆ιαχείριση ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία.  

- Θέµατα τεχνοοικονοµικής ανάλυσης, εισαγωγή στην έννοια της ε̟ένδυσης, 
σχεδιασµός και αξιολόγηση. Θεωρία νεκρού σηµείου  

- Εισαγωγή στις έννοιες του κόστους, σταθερό και µεταβλητό, έννοια οικονοµίας 
κλίµακας, κόστους ευκαιρίας, ανάλυση νεκρού σηµείου. Σχεδιασµός δυναµικότητας 
και εγκαταστάσεων. 

- Βιοµηχανική κοστολόγηση, συµβατική και ABC  
- Αναδιοργάνωση ε̟ιχειρησιακών διαδικασιών (business process re-engineering- BPR) 

& βελτίωση ε̟ιχειρήσεων (business process improvement- BPI). Η µέθοδος balanced 
scorecard. 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι και ΙΙ, Στατιστική, Γραµµική Άλγεβρα, 
Πληροφορική για Μηχανικούς. 
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6ο Εξάµηνο 
 

6.1. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 

Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε βασικά στοιχεία κίνησης 
και µεταφοράς ρο̟ής σε µηχανολογικές κατασκευές. Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του 
µαθήµατος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

- Αναγνωρίζει τα στοιχεία κίνησης και µεταφοράς ρο̟ής ̟ου χρησιµο̟οιούνται σε 
Μηχανολογικές κατασκευές. 

- να ε̟ιλέγει  το κατάλληλο στοιχείο και να τo διαστασιολογεί κίνησης ανάλογα µε την 
εφαρµογή. 

- Υ̟ολογίζει την αντοχή των στοιχείων ενός συστήµατος µεταφοράς κίνησης και ρο̟ής. 
- Ε̟ιλέγει υλικά και τρό̟ο κατεργασίας και διαµορφώσεις µη τυ̟ο̟οιηµένων 

στοιχείων.  

Το µάθηµα ̟εριλαµβάνει έννοιες ό̟ως: 
- Στοιχεία και µέθοδοι µεταφοράς ρο̟ής-κίνησης και µετάδοση ισχύος. 
- Ιµαντοκίνηση-Αλυσοκίνηση. 
- Οδοντωτοί τροχοί, (µετω̟ικοί, κωνικοί, ατέρµονας κορώνα, ̟λανητικό σύστηµα) 
- Ελαστικά στοιχεία, ελατήρια, σφήνες, ̟ολύσφηνα.  
- Συνδέσεις τριβής.  
- Συνδέσεις µε σφικτές συναρµογές 
- Άτρακτοι και άξονες 
- ∆υναµική ανάλυση αξόνων 
- Σύνδεσµοι, συµ̟λέκτες, φρένα. 

Η ανωτέρω θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται 
ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Αντοχή υλικών, Τεχνική Μηχανική, Τεχνικά Υλικά Ι. 

 

6.2. Ηλεκτρικές – Μηχανές 

Αντικείµενο του µαθήµατος είναι οι  ηλεκτρικές µηχανές, συνεχούς και 
εναλλασσόµενου ρεύµατος και ̟εριλαµβάνει τόσο θεωρητικό όσο και εργαστηριακό µέρος. 
Γίνεται εισαγωγή στις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών µηχανών µε αναφορά στα µεγέθη 
του µαγνητικού ̟εδίου, Νόµος Faraday, Κανόνας Lenz. Στα ̟λαίσια του µαθήµατος 
̟αρουσιάζονται και αναλύονται οι µονοφασικοί µετασχηµατιστές (αρχή λειτουργίας, 
κατασκευαστικά στοιχεία, ισοδύναµο κύκλωµα, α̟ώλειες ισχύος, βαθµός α̟όδοσης, 
φόρτιση) και γίνεται σύντοµη αναφορά σε τριφασικούς µετασχηµατιστές (χρήσεις, 
συνδεσµολογίες, ψύξη τριφασικών µετασχηµατιστών ισχύος) 

Γίνεται σύντοµη αναφορά σε γεννήτριες συνεχούς ρεύµατος µε ανεξάρτητη 
µαγνητική  διέγερση, µε τύλιγµα διέγερσης σε σειρά ή ̟αράλληλα στο ε̟αγωγικό τύµ̟ανο, 
µε σύνθετη διέγερση (αρχές λειτουργίας, κατασκευαστικά, ισοδύναµο ηλεκτρικό κύκλωµα, 
χρήσεις, χαρακτηριστικές µαγνήτισης και φόρτισης) και αναλύονται οι Κινητήρες συνεχούς 
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ρεύµατος µε ανεξάρτητη µαγνητική  διέγερση, µε τύλιγµα διέγερσης σε σειρά ή ̟αράλληλα 
στο ε̟αγωγικό τύµ̟ανο, µε σύνθετη διέγερση (αρχές λειτουργίας, κατασκευαστικά, 
ισοδύναµο ηλεκτρικό κύκλωµα, χρήσεις, χαρακτηριστικές µαγνήτισης και φόρτισης, 
εκκίνηση και ρύθµιση στροφών κινητήρων, αριθµητικοί υ̟ολογισµοί). Ιδιαίτερη έµφαση 
δίνεται για τη µελέτη Τριφασικών ε̟αγωγικών κινητήρων (αρχές λειτουργίας, 
κατασκευαστικά, ισοδύναµο ηλεκτρικό κύκλωµα, χρήσεις, τρό̟οι εκκίνησης, 
χαρακτηριστικές ρο̟ής-στροφών, αριθµητικοί υ̟ολογισµοί, ισοζύγιο ισχύος), καθώς και για 
Μονοφασικούς κινητήρες εναλλασσόµενου ρεύµατος (universal, ασύγχρονος µονοφασικός 
µε βοηθητικό τύλιγµα), οι ο̟οίοι α̟οτελούν τους ηλεκτροκινητήρες µε την ευρύτερη χρήση 
στη βιοµηχανία και την καθηµερινότητα. Τέλος γίνεται αναφορά σε Σύγχρονες γεννήτριες 
(αρχή λειτουργίας, κατασκευαστικά στοιχεία, χρήσεις, κατηγορίες) καθώς και σε βηµατικούς 
κινητήρες, και κινητήρες συνεχούς ρεύµατος χωρίς ψήκτρες (αρχή λειτουργίας, έλεγχος, 
χρήσεις). Η ανωτέρω θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις ̟ου 
̟αρουσιάζονται ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του 
µαθήµατος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

- Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιµα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών µηχανών, 
να διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες µηχανών και τις χρήσεις τους . 

- Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών για την ε̟ί µέρους µελέτη ηλεκτρικών 
µηχανών, κυρίως σε ε̟ί̟εδο,  ενεργειακής κατανάλωσης και ρύθµισης της 
λειτουργίας τους. 

- Έχει τη γνώση ε̟ιλογής κατάλληλης συνδεσµολογίας σε υ̟άρχουσες διατάξεις 
ηλεκτρικών µηχανών ανάλογα τις συνθήκες.  

- Να έχει την εµ̟ειρία, µέσω του εργαστηρίου, να υλο̟οιήσει κατάλληλες διατάξεις-
συνδεσµολογίες, για την α̟όκτηση κρίσιµης αλλά και ουσιαστικής ̟ληροφορίας για 
τις βασικές κατηγορίες ηλεκτρικών µηχανών. 

- Να έχει την εµ̟ειρία να ανιχνεύσει εσφαλµένη λειτουργία ηλεκτρικής µηχανής. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Φυσική ΙΙ, Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική. 

 

6.3. Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου 

Ο έλεγχος µηχανών, εγκαταστάσεων και διεργασιών είναι βασικό στοιχείο της 
τεχνολογίας και της  ε̟ιστήµης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Στόχος του εισαγωγικού 
αυτού µαθήµατος κορµού, είναι το να δώσει στον φοιτητή τις α̟αραίτητες βασικές έννοιες 
ελέγχου καθώς και την βασική τεχνολογία ̟ου α̟αιτείται για την µελέτη και την υλο̟οίηση 
συστηµάτων ελέγχου. 

Η ύλη του µαθήµατος ̟εριλαµβάνει:  
- Εισαγωγικές έννοιες: Έλεγχος, ρύθµιση, ̟αραδείγµατα χαρακτηριστικών 

συστηµάτων α̟ό την βιοµηχανία και τις κατασκευές.  
- Στοιχεία τεχνολογίας συστηµάτων ελέγχου: Ρελέ, ανιχνευτές ̟ροσέγγισης, 

̟ρογραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές (PLC).  
- Α̟λά συστήµατα ελέγχου – αυτοµατισµοί  υλο̟οιούµενα µε την βοήθεια PLC.  
- Στοιχεία ̟νευµατικών και υδραυλικών συστηµάτων: Ε̟ενερηγτές και βασικές 

βαλβίδες ελέγχου.  
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- Α̟λοί ηλεκτρο̟νευµατικοί και ηλεκτρουδραυλικοί  αυτοµατισµοί.  
- Εισαγωγικές έννοιες συστηµάτων συνεχούς ελέγχου/ρύθµισης µηχανών και 

διεργασιών. Παρουσίαση και ανάλυση χαρακτηριστικών συστηµάτων κλειστού 
βρόγχου. Μη µαθηµατική ̟ροσέγγιση.  

- Μέθοδοι ελέγχου συστηµάτων κλειστού βρόχου. Ανάλυση της δράσης του ελεγκτή 
τριών όρων (PID). Υλο̟οίηση του ελεγκτή µε την βοήθεια Η/Υ. Μη µαθηµατική 
̟ροσέγγιση.  

- Παρουσίαση ̟ροβληµάτων ̟ου χρήζουν µαθηµατικής µοντελο̟οίησης και 
αντίστοιχου σχεδιασµού. Ανάδειξη της ανάγκης ̟εραιτέρω γνώσεων.  

Στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος οι φοιτητές υλο̟οιούν:  
- Α̟λούς αυτοµατισµούς µε την βοήθεια ανιχνευτών ̟ροσέγγισης και α̟λού PLC.  
- Α̟λούς ηλεκτρο̟νευµατικούς αυτοµατισµούς µε την βοήθεια ανιχνευτών 

̟ροσέγγισης και α̟λού PLC.  
- Έρχονται σε ̟ρώτη ε̟αφή µε ̟ρόγραµµα ̟ροσοµοίωσης και ανάλυσης συστηµάτων 

κλειστού βρόχου (ενδεικτικό ̟ρόγραµµα Simulink). 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική, Ηλεκτρικές Μηχανές, Πληροφορική 

 
 

6.4. Υδροδυναµικές Μηχανές 

Το µάθηµα ̟εριέχει όλη την α̟αιτούµενη ύλη για τη µελέτη βασικών ̟ροβληµάτων 
σταθµών άντλησης και υδροηλεκτρικών σταθµών. Η ύλη του µαθήµατος εστιάζει στα 
χαρακτηριστικά των υδροδυναµικών µηχανών, δηλαδή των αντλιών και των 
υδροστροβίλων. Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 

- έχουν κατανοήσει ̟λήρως το διαχωρισµό µεταξύ υδροδυναµικών µηχανών και των 
λοι̟ών στροβιλοµηχανών 

- έχουν κατανοήσει τις έννοιες της ̟αροχής όγκου και του µανοµετρικού αντλητικής 
εγκατάστασης 

- έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες υδροδυναµικών µηχανών, ό̟ως τρίγωνα 
ταχυτήτων, βαθµοί α̟όδοσης, νόµοι οµοιότητας, χαρακτηριστικές καµ̟ύλες, 
σ̟ηλαίωση, συνδεσµολογία σε σειρά και ̟αράλληλα κλ̟ 

- είναι σε θέση µελετήσουν ̟λήρως µια αντλητική ή υδροηλεκτρική εγκατάσταση, 
ε̟ιλέγοντας τον κατάλληλο βασικό εξο̟λισµό συναρτήσει των α̟αιτήσεων και των 
δεδοµένων της µονάδας (µανοµετρικό και ̟αροχή) 

- είναι σε θέση να εκ̟ονήσουν ετήσια µελέτη σκο̟ιµότητας για την εγκατάσταση 
υδροηλεκτρικού σταθµού 

- γνωρίζουν βασικές έννοιες υδρολογίας και υ̟ολογισµού υδατικού δυναµικού. 

Το µάθηµα διαιρείται σε δύο βασικές ενότητες: τις αντλίες και τους υδροστρόβιλους. 
Η διδασκαλία ξεκινάει µε την ενότητα των αντλιών, στις ο̟οίες ανα̟τύσσονται βασικές 
έννοιες ό̟ως: 

- χαρακτηριστικές καµ̟ύλες 
- συνδεσµολογία σε σειρά και ̟αράλληλα 
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- τρίγωνα ταχυτήτων 
- νόµοι οµοιότητας 
- σ̟ηλαίωση. 

Η ανωτέρω θεµατολογία ανα̟τύσσεται ξεχωριστά και για τους υδροστρόβιλους, στο 
βαθµό ̟ου τούτη διαφορο̟οιείται α̟ό την αντίστοιχη των αντλιών. Ε̟ι̟λέον για τους 
υδροστρόβιλους η ύλη ε̟εκτείνεται σε θέµατα ό̟ως: 

- βασικές έννοιες υδρολογίας και υ̟ολογισµού υδατικού δυναµικού 
- υδροηλεκτρικά έργα, τύ̟οι και συνιστώσες ̟ου τα α̟αρτίζουν 
- υ̟ολογισµός ετήσιας ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό υδροηλεκτρικό έργο, 

συναρτήσει της καµ̟ύλης διάρκειας ̟αροχής υδατορέµµατος. 

Η ανωτέρω θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται 
ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. 

Τέλος, το µάθηµα συνοδεύεται α̟ό Εργαστήριο στο ο̟οίο εκ̟ονούνται βασικές 
εργαστηριακές ασκήσεις, υ̟ολογιστικές και ̟ειραµατικές µε αντλίες και υδροστρόβιλους. 
 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανική Ρευστών Ι: υδροστατική, ροή σε κλειστούς, κυλινδρικούς 
αγωγούς, ύψος ενέργειας, εξίσωση Bernoulli, ύψος α̟ωλειών ενέργειας λόγω 
συνεκτικότητας, το̟ικές και γραµµικές α̟ώλειες ροής σε σωληνώσεις. 

 

6.5. Καινοτοµία και Ε̟ιχειρηµατικότητα 

Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος εκτείνεται στις ακόλουθες έννοιες: 
- Καινοτοµία, ε̟ιχειρηµατικότητα και ε̟ιχειρηµατικός σχεδιασµός. Άσκηση οµάδων 

σ̟ουδαστών στον ε̟ιχειρηµατικό σχεδιασµό. Οι σ̟ουδαστές συγκεντρώνουν τα 
̟ραγµατικά στοιχεία και ανα̟τύσσουν σε οµάδες το ̟λήρες ε̟ιχειρηµατικό σχέδιο 
µιας νέας ή υφιστάµενης ε̟ιχείρησης και το ̟αρουσιάζουν στην τάξη. 

- Ανάλυση αγοράς, δράσεων ̟ροβολής - σκο̟ιµότητας και ανά̟τυξη στρατηγικής και 
µεθοδολογίας για την ̟ροτεινόµενη καινοτοµία  

- Βασικές έννοιες και ορισµοί του Ηλεκτρονικού Εµ̟ορίου. Στρατηγική υλο̟οίησης 
ηλεκτρονικού εµ̟ορίου. Ανάλυση ε̟ιχειρηµατικών Μοντέλων µε τη βοήθεια του 
∆ιαδικτύου (e-business models). Ηλεκτρονικό λιανεµ̟όριο. Ηλεκτρονική 
εκ̟αίδευση. Συνεργατικό ηλεκτρονικό εµ̟όριο και διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας 
(e-supply chains). ∆ιαδικτυακά συστήµατα διαχείρισης ̟εριεχοµένου (Content 
Management Systems). Τεχνολογίες Υ̟οδοµής και Λογισµικού για την υλο̟οίηση 
ε̟ιχειρησιακών εφαρµογών ηλεκτρονικού εµ̟ορίου. Συστήµατα Ασφάλειας & 
Ηλεκτρονικών ̟ληρωµών. Ασύρµατο Ηλεκτρονικό Εµ̟όριο (m-commerce). 

- Σηµασία συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) και ε̟ιχερηµατικών συνεργασιών 
(franchising, licesining, κλ̟) 

- Μέθοδοι και εργαλεία ̟ροστασίας της ̟νευµατικής ιδιοκτησίας (δι̟λώµατα 
ευρεσιτεχνίας, βιοµηχανικά σχέδια κλ̟) 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Στατιστική, Πληροφορική για Μηχανικούς. 
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6.6. Υγιεινή – Εργονοµία – Ασφάλεια - Νοµοθεσία 

Στα ̟λαίσια του µαθήµατος θα ̟αρουσιαστούν έννοιες ό̟ως: 

Γενική εισαγωγή στο δίκαιο. Βασικές διακρίσεις δικαίου. Στοιχεία δηµοσίου δικαίου 
και ευρω̟αϊκού κοινοτικού δικαίου. Στοιχεία αστικού δικαίου (γενικές αρχές, ενοχικό 
δίκαιο, εµ̟ράγµατο δίκαιο). Στοιχεία εργατικού δικαίου. 

Νοµοθετικό ̟ λαίσιο, κώδικας νοµοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. 
Τεχνικός ασφαλείας (Τ.Α.), γιατρός εργασίας (Γ.Ε.), ε̟ιτρο̟ή υγιεινής και ασφάλειας 
εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.). Προσόντα/ειδικότητες του Τ.Α. και του Γ.Ε., ωράριο α̟ασχόλησης. 
Υ̟οχρεώσεις και καθήκοντα εργοδοτών και εργαζοµένων. 

Μελέτη των ατυχηµάτων στην Ελλάδα και Ε.Ε. Ανάλυση των ατυχηµάτων και µέτρα 
̟ροστασίας. Αξιο̟οίηση στατιστικών στοιχείων. Συστηµατική κατάταξη των µεθόδων 
̟ροστασίας. Κατάταξη κινδύνων ατυχηµάτων. Το άµεσο και έµµεσο κόστος α̟ό ατυχήµατα.  

Ταξινόµηση και κατηγοριο̟οίηση κινδύνων. (κίνδυνοι για την ασφάλεια, κίνδυνοι 
για την υγεία, κίνδυνοι εργονοµικοί ή εγκάρσιοι). ∆ιαδικασίες εκτίµησης ε̟αγγελµατικών 
κινδύνων. Μελέτη ε̟ικινδυνότητας . 

Ελάχιστες ̟ροδιαγραφές/α̟αιτήσεις χώρων εργασίας. Φυσικοί κίνδυνοι. Θόρυβος 
φωτισµός, εξαερισµός, θερµικό ̟εριβάλλον, θερµική κατα̟όνηση εργαζοµένων ( 
χαρακτηριστικά, µετρήσεις, ε̟ι̟τώσεις στην υγεία, µέτρα ̟ροστασίας τεχνικά και 
οργανωτικά). 

Κίνδυνοι α̟ό ̟υρκαγιά. Πυρασφάλεια, ̟υρανίχνευση κατηγορίες και ιδιότητες 
̟υρανιχνευτών. Παθητική και ενεργητική ̟υρο̟ροστασία. Πυρόσβεση, βασικές αρχές , 
συστήµατα και βασικός εξο̟λισµός. Κίνδυνοι α̟ό µηχανήµατα και τεχνικό εξο̟λισµό, η 
συντήρηση  ως µέτρο ̟ρόληψης α̟ό τα µηχανήµατα.  Κίνδυνοι α̟ό το ηλεκτρικό ρεύµα, 
̟αράµετροι του ρεύµατος ̟ου ε̟ηρεάζουν τη σοβαρότητα των ατυχηµάτων. Μέθοδοι και 
µέτρα ̟ροστασίας. Πρώτες βοήθειας. Ειδικά θέµατα βιοµηχανικού εξαερισµού. 

Χηµικές ουσίες στους χώρους εργασίας. Ε̟ισήµανση, ̟ηγές ̟ληροφοριών, δελτία 
δεδοµένων ασφάλειας ̟ ροϊόντων (MSDS). Έκθεση, δόση, οριακές τιµές έκθεσης. Μορφές των 
χηµικών ουσιών, κίνδυνοι και µέτρα ̟ροφύλαξης. Ποιοτικοί και ̟οσοτικοί ̟ροσδιορισµοί 
των χηµικών ̟αραγόντων, ε̟ιτρε̟όµενα όρια έκθεσης σε χηµικές ουσίες.  

Εργονοµία. Ορισµοί, ιστορική εξέλιξη, Σκο̟ός και στόχοι της εργονοµίας. 
Μυοσκελετικές ̟αθήσεις ̟ου σχετίζονται µε την εργασία, στατιστικά στοιχεία, ε̟ι̟τώσεις 
στην υγεία. Εργονοµικοί κίνδυνοι, συµβολή της εργονοµίας στην ̟ρόληψη των 
µυοσκελετικών ̟αθήσεων. 

Μέσα ατοµικής ̟ροστασίας (Μ.Α.Π.). Κατηγορίες µέσων ατοµικής ̟ροστασίας, 
γενικές αρχές χρήσης τους. Προδιαγραφές και α̟αιτήσεις εξο̟λισµού ̟ροστασίας. ΜΑΠ 
κεφαλιού, κορµού, µατιών και ̟ροσώ̟ου, ̟ροστασία της ακοής, των ανα̟νευστικών οδών. 

Case study. ∆ιαδικασία εκ̟όνησης µελέτης εκτίµησης ε̟αγγελµατικού κινδύνου σε 
βιοτεχνία ή/και ξενοδοχειακή µονάδα. 

Πηγές ̟ληροφόρησης για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. 
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Α̟αιτούµενες γνώσεις: ∆εν α̟αιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την ̟αρακολούθηση του 
µαθήµατος.  

 

6.7. Ε̟ιχειρησιακή Έρευνα και Συστήµατα Υ̟οστήριξης Α̟οφάσεων 

Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος εκτείνεται στις ακόλουθες έννοιες: 
- Εισαγωγή στην µεθοδολογία έρευνας 
- Γραµµικός Προγραµµατισµός - ΓΠ 
- Γραµµικός ̟ρογραµµατισµός µε την χρήση excel 
- Μέθοδος Simplex για την ε̟ίλυση ̟ ροβληµάτων ΓΠ, δυαδικό ̟ ρόβληµα και ανάλυση 

ευαισθησίας 
- Ακέραιος ̟ρογραµµατισµός 
- ∆υναµικός ̟ρογραµµατισµός 
- Θεωρία ουράς – Γραµµές αναµονής 
- Χρονικός ̟ρογραµµατισµός έργων GANT/ PERT. Κατάστρωση δικτύου έργου. 

Μέθοδος CPM. ΗΥ µέθοδος της α̟οκτηθείσας αξίας (earned value approach). Θέµατα 
βελτιστο̟οίησης κόστους. Πρόβληµα συντοµότερης διαδροµής, µέγιστης ροής και 
̟εριοδεύοντος ̟ωλητή.  

- Ανάλυση κινδύνων: α̟οφάσεις µε χρήση ̟ιθανοτήτων, ̟ροσοµοίωση Monte Carlo, 
ανάλυση ευαισθησίας. Πολυκριτήριες µέθοδοι λήψης α̟όφασης:  

- Συστήµατα µε µάθηση- machine learning 
 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Στατιστική, Πληροφορική για Μηχανικούς. 
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ΙV.2. Μαθήµατα Κατεύθυνσης  
 

ΙV.2.Α. Κατασκευαστική Κατεύθυνση 
 

7ο Εξάµηνο Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης  
 

Α.7.1. Μηχανολογικός Σχεδιασµός Ι 

Το µάθηµα του Μηχανολογικού Σχεδιασµού Ι, ως ̟ροχωρηµένη ̟ροσέγγιση στη 
συνολική θεώρηση των εννοιών της σχεδιοµελέτης, της κατασκευαστικής σύνθεσης και της 
βελτιστο̟οίησης του σχεδιασµού µηχανολογικών τεµαχίων και συστηµάτων, στοχεύει στη 
συνολική θεώρηση των βασικών µηχανολογικών γνώσεων ̟ου έχουν ήδη α̟οκτηθεί α̟ό 
τους φοιτητές /τριες µε σκο̟ό:  

- την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής µηχανολογικής ̟αιδείας, ̟ου είναι 
α̟αραίτητη για κάθε µηχανικό και  

- τη συνολική διαχείριση α̟λών ή σύνθετων τεχνικών ̟ροβληµάτων ̟ου αφορούν στο 
σχεδιασµό ενός ̟ροϊόντων.  

Ο διαδραστικός συνδυασµός των βασικών γνώσεων της Μηχανολογίας, ό̟ως το 
µηχανολογικό σχέδιο, η τεχνολογία υλικών, η τεχνική µηχανική, η αντοχή υλικών, τα 
στοιχεία µηχανών και οι κατασκευαστικές τεχνολογίες σε εφαρµοσµένο ε̟ί̟εδο, έχει ως 
στόχο την ανά̟τυξη και το σχεδιασµό ενός νέου ή τον ανασχεδιασµό υφισταµένων 
µηχανολογικού ̟ροϊόντος. Η κατανόηση των σταδίων του βιοµηχανικού σχεδιασµού (α̟ό 
την σύλληψη και ε̟εξεργασία της ιδέας ως την ανά̟τυξη και την αξιολόγηση του 
̟ρωτοτύ̟ου) συντελείται µέσω της εκ̟όνησης µιας οµαδικής εργασίας µηχανολογικού 
σχεδιασµού, µε α̟αίτηση λήψης ̟ολλών α̟οφάσεων α̟ό τα µέλη της.  

Ο φοιτητής / τρια ̟ου θα ολοκληρώσει ε̟ιτυχώς το µάθηµα του Μηχανολογικού 
Σχεδιασµού Ι θα έχει τη δυνατότητα:  

- να αναλύσει το τεχνικό ̟ρόβληµα ̟ου αφορά το σχεδιασµό ενός µηχανολογικού 
̟ροϊόντος,  

- να αναζητήσει ιδέες ̟ου να οδηγούν σε ε̟ίλυση του τεχνικού ̟ροβλήµατος,  
- να ε̟ιλέξει τη βέλτιστη λύση και να την µετατρέψει σε µηχανολογική διάταξη,  
- να εκ̟ονήσει ̟λήρη σχεδιοµελέτη της διάταξης µε χρήση ̟ροχωρηµένων τεχνικών 

α̟εικόνισης,  
- να κατασκευάσει ̟ρωτότυ̟ο µοντέλο της διάταξης,  
- να ̟αρουσιάσει την ̟ρόταση του για την λύση του τεχνικού ̟ροβλήµατος ̟ου 

̟αρουσιάστηκε.  

Οι σ̟ουδαστές κατά την εκ̟όνηση της εργασίας χρησιµο̟οιούν ̟ροηγµένες 
µεθόδους σχεδιασµού και ανάλυσης κατασκευών καθώς και κατασκευής ̟ρωτοτύ̟ων, 
συµ̟εριλαµβανοµένων κατάλληλων λογισµικών CAD/CAM και τρισδιάστατων 
εκτυ̟ωτών. 
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Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Βασικές δεξιότητες στη χρήση του 
̟ρογράµµατος AUTOCAD, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. 

 

Α.7.2. ∆υναµική - Ταλαντώσεις 

Το µάθηµα Ταλαντώσεις και ∆υναµική Μηχανών έχει ως σκο̟ό, µε την ολοκλήρωση 
των ̟αραδόσεων ο φοιτητής/τρια να είναι σε θέση να: 

- αναγνωρίζει συνήθη µηχανικά δυναµικά συστήµατα, 
- αναλύει συνήθη µηχανικά δυναµικά συστήµατα µε κατάλληλες υ̟οθέσεις και να τα 

µοντελο̟οιεί, 
- συνθέτει µηχανολογικές δυναµικές διατάξεις µε στοιχεία συγκεντρωµένων ιδιοτήτων. 
- αξιολογεί δυναµικά συστήµατα, 
- βελτιώνει δυναµικά συστήµατα. 

Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος α̟οτελείται διαιρείται α̟ό τις ̟αρακάτω θεµατικές 
ενότητες : 

- ταλαντωτής ενός βαθµού ελευθερίας  
- ταλαντωτής ̟ολλών βαθµών ελευθερίας  
- εφαρµογές. 

Στην ̟ρώτη ενότητα ο φοιτητής θα ξεκινήσει µε τον α̟λούστερο ταλαντωτή 
(Γραµµικός ταλαντωτής ενός βαθµού ελευθερίας) και θα εξετάσει βασικές έννοιες ό̟ως: 

- ελεύθερη ταλάντωση (ιδιοσυχνότητα, µέτρο α̟όσβεσης),  
- εξαναγκασµένη ταλάντωση (αρµονική, ̟εριοδική, κρουστική, ̟αλµική και 

α̟εριοδική διέγερση), συντονισµός.  
- ε̟ίσης θα γίνει µια συσχέτιση του Γραµµικού µε τον Στρε̟τικό και καµ̟τικό 

ταλαντωτή ενός βαθµού ελευθερίας. 

Στην δεύτερη ενότητα ο φοιτητής θα ̟ροχωρήσει µε ταλαντωτές ̟ολλών βαθµών 
ελευθερίας και θα εξετάσει έννοιες ό̟ως: 

- µοντελο̟οίηση µε τη βοήθεια διακριτών µοντέλων,  
- κατάστρωση εξισώσεων κίνησης,  
- ̟ροσδιορισµός δυναµικής α̟όκρισης µε τη µέθοδο αναλύσεως ιδιοµορφών 

(ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές, συνθήκες καθετότητας, ανά̟τυξη ιδιοµορφών).  
- ταλαντώσεις µονοδιάστατων συνεχών φορέων (ταλαντώσεις χορδής, ράβδου, 

ατράκτου, δοκού)  
- ̟ροσεγγιστικές µέθοδοι ανάλυσης (µέθοδοι Rayleigh, Rayleigh-Ritz, Galerkin). 

Η θεµατολογία συµ̟ληρώνεται µε εφαρµογές των ταλαντώσεων και της ∆υναµικής 
Μηχανών: 

- µέτρηση και αξιολόγηση ταλαντώσεων,  
- α̟όσβεση ταλαντώσεων,  
- δυναµικός υ̟ολογισµός θεµελιώσεων µηχανών,  
- ε̟ίδραση εσωτερικής α̟όσβεσης και τριβών,  
- ζυγοστάθµιση ̟εριστρεφόµενων σωµάτων,  
- δυναµική α̟όκριση µηχανισµών µε στερεά και ̟αραµορφώσιµα µέλη 
- κρίσιµες ταχύτητες αξόνων. 
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Η θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις και ̟ροβλήµατα τα 
̟ερισσότερα α̟ό τα ο̟οία α̟αιτούν υ̟ολογισµούς ̟ου οδηγούν σε αριθµητικές λύσεις ̟ου 
̟αρουσιάζονται ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας. 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι και ΙΙ, Στατιστική, Μηχανική ΙΙ, Φυσική. 

 

Α.7.3. Κατασκευαστικές Τεχνολογίες ΙΙ 

Το µάθηµα έχει ως στόχο την εµβάθυνση στις έννοιες των Κατασκευαστικών 
Τεχνολογιών και των γένει ̟αραγωγικών διαδικασιών µηχανολογικών τεµαχίων και 
συστηµάτων. Με το µάθηµα ο φοιτητής / τρια εµβαθύνει στο αντικείµενο και α̟οκτά 
ολοκληρωµένες γνώσεις εξειδίκευσης σχετικές µε τις έννοιες και τα αντικείµενα των βασικών 
κατασκευαστικών διαδικασιών ̟αραγωγής µε χρήση κατασκευαστικών τεχνολογιών 
διαφόρων υλικών.  

Το ̟ερίγραµµα και η ύλη του µαθήµατος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό 
ε̟ί̟εδο στοχεύει στην εµβάθυνση των γνώσεων των σ̟ουδαστών στις έννοιες, τα µεγέθη, τις 
τεχνολογικές ̟αραµέτρους και τις κατασκευαστικές δυνατότητες των συµβατικών και µη 
συµβατικών µηχανουργικών κατεργασιών και εργαλειοµηχανών.  

Περεταίρω το µάθηµα εισαγάγει το φοιτητή /τρια στην τεχνολογία ̟λαστικού, έτσι 
ώστε ο φοιτητής / τρια, ̟ροκειµένου να α̟οκτήσει µία συνολική θεώρηση για τις διαθέσιµες 
κατασκευαστικές τεχνολογίες και την τεχνολογική στάθµη των γνώσεων, αυτών.  

Το µάθηµα α̟οτελεί γνωστική συνέχεια του µαθήµατος Κατασκευαστικές 
Τεχνολογίες. Οι γνώσεις αυτές είναι α̟αραίτητες σε κάθε µηχανολόγο µηχανικό ̟ου 
ασχολείται ή ̟ρόκειται να ασχοληθεί µε τον κατασκευαστικό τοµέα.  

Στόχος του µαθήµατος α̟οτελεί η ̟αροχή γνώσεων για τις διαδικασίες ̟αραγωγής, 
̟ου σχετίζονται µε αρχές λειτουργίας, τις τεχνολογικές ̟αραµέτρους, το σχεδιασµό της 
διαδικασίας υλο̟οίησης τους και τον ̟ροσδιορισµό κρίσιµων ̟οσοτικών και ̟οιοτικών 
̟αραµέτρων για τις µηχανουργικές και κατασκευαστικές τεχνολογίες.  

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  
- Έχει κατανοήσει κρίσιµες λειτουργικές και τεχνικές ̟αραµέτρους των τεχνολογιών 

κατασκευής ̟ροϊόντων.  
- Έχει σε βάθος γνώση των διαδικασιών και της λειτουργίας των τεχνολογιών 

κατασκευής ̟ροϊόντων.  
- Είναι σε θέση να υ̟ολογίσει ̟οσοτικά στοιχεία και να βελτιστο̟οιήσει τεχνολογικές 

̟αραµέτρους για τις µεθόδους ̟αραγωγής.  
- Είναι σε θέση να ε̟ιλέξει την κατάλληλη µέθοδο για την ̟αραγωγή ̟ ροϊόντων και να 

̟ροσδιορίσει την α̟αιτούµενη διαδικασία υλο̟οίησης της µεθόδου. 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Βασικές δεξιότητες στη χρήση του 
̟ρογράµµατος AUTOCAD, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. 

 



 67

Α.7.4. Συστήµατα και ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Το µάθηµα αυτό εξετάζει τις ακόλουθες έννοιες. 

 Συστήµατα διαχείρισης της ̟οιότητας (Σ∆Π).  

 Παρουσίαση του ̟ροτύ̟ου ISO9001. Τεκµηρίωση και έλεγχος εντύ̟ων και αρχείων: 
∆ιαδικασίες τεκµηρίωσης.  

 Ευθύνη της διοίκησης: Πολιτική ̟οιότητας και διαδικασίες ανασκό̟ησης.  

 ∆ιαχείριση των ̟ όρων: διαδικασίες εκ̟αίδευσης ̟ ροσω̟ικού. Ικανότητα εξο̟λισµού. 
∆ιεργασίες σχεδιασµού. ∆ιεργασίες ̟ου σχετίζονται µε τους ̟ελάτες (Ανασκό̟ηση 
Συµβάσεων). ∆ιεργασίες αγορών.  

 ∆ιεργασίες ̟αραγωγής ̟ροϊόντων και ̟αροχής υ̟ηρεσιών. Α̟όδοση ταυτότητας και 
ιχνηλασιµότητα. Ιδιοκτησία του ̟ελάτη και έλεγχος συσκευών ̟αρακολούθησης και 
µέτρησης. Παρακολούθηση και µέτρηση του ̟ροϊόντος, έλεγχος του µη 
συµµορφούµενου ̟ροϊόντος. ∆ιαδικασίες εσωτερικής ε̟ιθεώρησης. ∆ιαδικασίες 
̟ιστο̟οίησης: Χορήγηση και διατήρηση του Πιστο̟οιητικού Συστήµατος Ποιότητας. 

 Η στατιστική στην ̟αραγωγή (̟αράµετροι θέσης και διασ̟οράς, συχνογράµµατα, 
κατανοµές, κανονική κατανοµή, διωνυµική κατανοµή, κατανοµή Poisson). Στοιχεία 
θεωρίας ̟ιθανοτήτων. Ποιότητα και ̟ροδιαγραφές. Έλεγχος ̟οιότητας. Έννοια και 
τεχνική ̟ρολη̟τικού ελέγχου (σηµεία ελέγχου φυσικές ανοχές). Προλη̟τικός έλεγχος 
µε µετρήσεις. ∆ιαγράµµατα µέσης τιµής - ακραίας διαφοράς. Προλη̟τικός έλεγχος µε 
διαλογή. ∆ιαγράµµατα ̟οσοστού µη συµµορφούµενων, αριθµού µη 
συµµορφούµενων. ∆ειγµατολη̟τικός έλεγχος ̟αραδοχής (̟αραλαβής) µε διαλογή. 
Αντι̟ροσω̟ευτικά δείγµατα - Μέθοδοι δειγµατοληψίας. Χαρακτηριστική καµ̟ύλη, 
α̟οδεκτή στάθµη ̟οιότητας, α̟ορρι̟τέα στάθµη ̟οιότητας. Κίνδυνοι ̟αραδίδοντος 
και ̟αραλαµβάνοντος. Μέση εξερχόµενη ̟οιότητα, όριο µέσης 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Στατιστική, Οργάνωση και ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων και Παραγωγής, 
Ε̟ιχειρησιακή Έρευνα και Συστήµατα Υ̟οστήριξης Α̟οφάσεων, Οργάνωση και ∆ιοίκηση 
Ε̟ιχειρήσεων και Παραγωγής. 
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8ο Εξάµηνο Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης  
 

Α.8.1. Μηχανολογικός Σχεδιασµός ΙΙ 

Το µάθηµα του Μηχανολογικού Σχεδιασµού IΙ, ως συνέχεια του Μηχανολογικού 
Σχεδιασµού Ι ολοκληρώνει την α̟όκτηση της ολοκληρωµένης θεώρησης και της ανά̟τυξης 
δεξιοτήτων του κατασκευαστικού µηχανολόγου µηχανικού, το ο̟οίο στοχεύει:  

- στην εφαρµοσµένη εµ̟έδωση των βασικών µηχανολογικών γνώσεων ̟ου έχουν ήδη 
α̟οκτηθεί µε σκο̟ό την ολοκληρωµένη και αυτόνοµη διαχείριση ενός τεχνικού 
̟ροβλήµατος ̟ου αφορά στο σχεδιασµό µιας µηχανολογικής διάταξης 

- στην κατανόηση και εφαρµογή α̟ό το φοιτητή /τρια των ̟ροηγµένων 
α̟εικονιστικών και υ̟ολογιστικών εργαλείων ̟ου ̟ροσφέρουν οι ̟λατφόρµες 
CAD/CAE στο σχεδιασµό και στη βελτιστο̟οίηση ̟ροϊόντων και µηχανολογικών 
συστηµάτων. 

Ο σ̟ουδαστής ̟ου θα ολοκληρώσει ε̟ιτυχώς το µάθηµα του Μηχανολογικού 
Σχεδιασµού ΙΙ θα έχει τη δυνατότητα:  

- να αναλύσει το τεχνικό ̟ρόβληµα ̟ου αφορά το σχεδιασµό ενός µηχανολογικού 
̟ροϊόντος,  

- να συλλέξει στοιχεία και ̟ροδιαγραφές και να ε̟ιλέξει τη βέλτιστη λύση και να την 
µετατρέψει σε µηχανολογική διάταξη,  

- να εκ̟ονήσει ̟λήρη σχεδιοµελέτη της διάταξης µε χρήση ̟ροχωρηµένων τεχνικών 
α̟εικόνισης  

- να ̟ αρουσιάσει την ̟ ρόταση του για την ε̟ίλυση του σχεδιαστικού αντικειµένου ̟ ου 
̟αρουσιάστηκε.  

Οι σ̟ουδαστές κατά την εκ̟όνηση της εργασίας χρησιµο̟οιούν ̟ροηγµένες 
µεθόδους σχεδιασµού και ανάλυσης κατασκευών καθώς και κατασκευής ̟ρωτοτύ̟ων, 
συµ̟εριλαµβανοµένων κατάλληλων λογισµικών CAD/CAM/CAE και τρισδιάστατων 
εκτυ̟ωτών. 
 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Μηχανολογικός Σχεδιασµός Ι, Βασικές 
δεξιότητες στη χρήση του ̟ρογράµµατος AUTOCAD, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. 

 

Α.8.2. Λε̟τοµηχανική – Αντίστροφη Μηχανική 

Το µάθηµα σχετίζεται µε την εµβάθυνση στην τεχνολογία της Ψηφιακής 
Καθοδήγησης Εργαλειοµηχανών στην ̟αραγωγή ̟ροϊόντων ακριβείας και στην εισαγωγή 
στην τεχνολογία της Αντίστροφης Μηχανικής (Reverse Engineering). Με το µάθηµα ο 
φοιτητής / τρια εµβαθύνει τις βασικές έννοιες της ψηφιακής καθοδήγησης µε έµφαση στις 
αρχές αριθµητικού ελέγχου και την τεχνολογία των αντίστοιχων εργαλειοµηχανών και 
εισάγεται για ̟ρώτη φορά σε σύγχρονες έννοιες της Αντίστροφης Μηχανικής.  

Το ̟ερίγραµµα και η ύλη του µαθήµατος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό 
ε̟ί̟εδο στοχεύει στην εξοικείωση των σ̟ουδαστών µε το χειρισµό και τον ̟ρογραµµατισµό 
εργαλειοµηχανών ψηφιακής καθοδήγησης. Στο ̟λαίσιο του µαθήµατος ο φοιτητής / τρια 
θα ασχοληθεί και θα εξοικειωθεί µε το χειρισµό του ελεγκτή, των ̟εριφερειακών, των 
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υ̟οστηρικτικών εργαλείων, των κο̟τικών εργαλείων και όλου του α̟αιτούµενου 
εξο̟λισµού για τη χρήση ψηφιακά καθοδηγούµενης εργαλειοµηχανής. Ε̟ίσης, θα 
α̟οκτήσει γνώσεις για τον ̟ρογραµµατισµό της εργαλειοµηχανής για την ̟αραγωγή 
τεµαχίων και µηχανολογικών συστηµάτων ακριβείας και θα υλο̟οιήσει στην 
εργαλειοµηχανή τα ̟ρογράµµατα ψηφιακής καθοδήγησης ̟ου θα ανα̟τύξει, ώστε να 
κατασκευάσει τεµάχια, ακολουθώντας όλα τα βήµατα α̟ό τη σύλληψη της γεωµετρίας ενός 
τεµαχίου έως και την ̟αραγωγή ή ανα̟αραγωγή του σε ψηφιακά καθοδηγούµενη 
εργαλειοµηχανή.  

Ε̟ι̟λέον, το µάθηµα αναφέρεται στην τεχνολογία της αντίστροφης µηχανικής, µε 
έµφαση στην τεχνολογία τρισδιάστατης σάρωσης (3d scanning) και τρισδιάστατης 
εκτύ̟ωσης (3d printing), έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει µία συνολική αντίληψη για δύο α̟ό 
τις ̟λέον σύγχρονες µεθόδους και τεχνολογίες σχεδιοµελέτης και αρχέγονης ̟αραγωγής 
̟ροϊόντων. Σε αυτήν την ενότητα ο φοιτητής / τρια θα α̟οκτήσει γνώσεις για τις αντίστοιχες 
τεχνολογίες, την αρχή λειτουργίας τους, τα α̟αιτούµενα λογισµικά εργαλεία και θα 
εξοικειωθεί µε τη χρήση κάµερας τρισδιάστατης σάρωσης και τρισδιάστατου εκτυ̟ωτή, για 
την ψηφιο̟οίηση γεωµετρίας υφιστάµενων τεµαχίων και στη συνέχεια για την ̟αραγωγή 
̟ρωτότυ̟ου αντιγράφου µε τη χρήση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύ̟ωσης. Ε̟ι̟λέον 
γίνεται εισαγωγή στην τεχνολογία του rapid tooling και το ̟εδίο εφαρµογής του.  

Το µάθηµα στοχεύει στην εµβάθυνση στην τεχνολογία της ψηφιακής καθοδήγησης 
και της αντίστροφης µηχανικής. Οι γνώσεις αυτές είναι α̟αραίτητες σε κάθε µηχανολόγο 
µηχανικό ̟ου ασχολείται ή ̟ρόκειται να ασχοληθεί µε τον κατασκευαστικό τοµέα και έχουν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον για την αγορά εργασίας.  

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής / τρια:  
- Έχει γνώση όλων των ε̟ιµέρους υ̟οσυστηµάτων ψηφιακά καθοδηγούµενης 

εργαλειοµηχανής.  
- Έχει γνώση των υ̟οστηρικτικών εργαλείων και κο̟τικών εργαλείων ̟ου 

χρησιµο̟οιούνται για την ̟αραγωγή τεµαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούµενες 
εργαλειοµηχανές.  

- Έχει κατανοήσει τις αρχές χειρισµού εργαλειοµηχανών ψηφιακής καθοδήγησης και 
έχει την ικανότητα να χειριστεί µια ψηφιακά καθοδηγούµενη εργαλειοµηχανή για 
την ̟αραγωγή τεµαχίων.  

- Έχει γνώση ̟ρογραµµατισµού ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών.  
- Έχει κατανοήσει τις αρχές της τεχνολογίας της αντίστροφης µηχανικής και τις 

βιοµηχανικές εφαρµογές της.  
- Έχει γνώσεις χειρισµού συστήµατος τρισδιάστατης σάρωσης για την ψηφιο̟οίηση 

αντικειµένων.  
- Έχει γνώσεις χειρισµού και ελέγχου τρισδιάστατου εκτυ̟ωτή. 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Μηχανολογικός Σχεδιασµός Ι, Βασικές 
δεξιότητες στη χρήση του ̟ρογράµµατος AUTOCAD, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. 
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Α.8.3. Βιοµηχανικά Συστήµατα και Συντήρηση 

Το µάθηµα α̟οτελεί το κύριο µάθηµα ε̟ιστηµονικής ̟εριοχής στη µηχανολογία, µε 
το ο̟οίο ο φοιτητής/τρια εξοικειώνεται µε τις έννοιες ̟ου διέ̟ουν τον ̟ροσδιορισµό 
α̟αιτήσεων, το σχεδιασµό, τις ̟ροδιαγραφές, τα ̟ρότυ̟α, τη διαστασιολόγηση, την 
εφαρµογή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των βασικών υ̟οδοµών και εγκαταστάσεων στο 
σύγχρονο βιοµηχανικό ̟εριβάλλον.  

Οι οικείες στο φοιτητή/τρια κλασσικές έννοιες των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και δικτύων εν γένει, εξειδικεύονται στη βιοµηχανική τους κλίµακα και στην 
̟ροσαρµογή τους στις εκάστοτε ̟αραγωγικές ανάγκες βιοµηχανικών µονάδων. Περεταίρω 
̟αρουσιάζονται ειδικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και οι α̟αιτήσεις και ̟ροδιαγραφές 
αυτών, τις ο̟οίες ο φοιτητής /τρια δεν διδάσκεται εισαγωγικά στο ̟λαίσιο άλλων 
µαθηµάτων. Τέλος, ο φοιτητής/τρια διδάσκεται ειδικότερα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, τις ανάγκες διαθεσιµότητά τους και τη µεθοδολογία 
̟ρολη̟τικής και ε̟εµβατικής συντήρησής τους, καθώς και την ε̟έκταση των εννοιών αυτών 
στον λοι̟ό ̟αραγωγικό εξο̟λισµό.  

Ο φοιτητής/τρια έχει την δυνατότητα να διδαχθεί και να κατανοήσει τις ̟αρα̟άνω 
µαθησιακές έννοιες µέσω του διδακτικού ̟εριεχοµένου του µαθήµατος, την ε̟ίδειξη του 
αντικειµένου σε ̟ραγµατικό βιοµηχανικό ̟εριβάλλον και την αναζήτηση ̟ερεταίρω 
̟ληροφοριών α̟ό εκτενή έρευνα αρχείου.  

Ο φοιτητής /τρια ̟ου θα ολοκληρώσει ε̟ιτυχώς το µάθηµα του Βιοµηχανικά 
Συστήµατα και Συντήρηση θα έχει τις δεξιότητες:  

- Να αντιλαµβάνεται, να αναγνωρίζει και να κατανοεί τις διαφορετικές ανάγκες και 
την κλίµακα των εγκαταστάσεων και δικτύων στη βιοµηχανία.  

- Να γνωρίζει τις αρχές σχεδιασµού και υ̟ολογισµού των εγκαταστάσεων και το 
διατιθέµενο σχετικό εξο̟λισµό.  

- Να γνωρίζει της αρχές της ̟ρολη̟τικής και ε̟εµβατικής συντήρησης δικτύων, 
εγκαταστάσεων και εξο̟λισµού και τον τρό̟ο εφαρµογής τους σε βιοµηχανικά 
̟εριβάλλοντα. 

 

Α.8.4. Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ 

Η Ανάλυση Κατασκευών έχει ως στόχο την αξιο̟οίηση των υφισταµένων βασικών 
γνώσεων,  ̟ου έχουν α̟οκτηθεί στη Μηχανική III και στην Ανάλυση Κατασκευών I. Σκο̟ός 
του µαθήµατος είναι  η ̟αρουσίαση ̟ροχωρηµένων ̟ροβληµάτων Πε̟ερασµένων 
Στοιχείων µε εφαρµογές σε ̟ροβλήµατα Μηχανολογικών Κατασκευών και εισαγωγή σε 
µεθόδους Βελτιστο̟οίησης Κατασκευών. 

Με την ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα γνωρίζουν τη δοµή τυ̟ικού 
κώδικα ̟ε̟ερασµένων στοιχείων και την ανά̟τυξη λογισµικού µε  χρήση ̟ρογραµµάτων 
̟ε̟ερασµένων στοιχείων  καθώς και µεθόδους  βελτιστο̟οίησης.  

 

Το µάθηµα ̟ραγµατεύεται: 
- Ισο̟αραµετρικά Πε̟ερασµένα Στοιχεία. 
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- Βελτιστο̟οίηση δικτυώµατος µε τη µέθοδο ̟λήρους τάσεως.  
- Τη µέθοδο Βέλτιστων Κριτηρίων. 
- Ειδικές και Γενικές Μεθόδους  Βελτιστο̟οίησης. 
- Ειδικά ̟ε̟ερασµένα στοιχεία δυο διαστάσεων για την ανάλυση κελυφών. 

Το µάθηµα ολοκληρώνεται στα ̟λαίσια του Εργαστηρίου ό̟ου γίνονται 
εργαστηριακές ασκήσεις µε χρήση ̟ρογραµµάτων για ε̟ίλυση των ασκήσεων ̟ου 
διδάσκονται στη θεωρία. Γίνεται εφαρµογή σε ̟ροχωρηµένα ̟ροβλήµατα µε ̟ε̟ερασµένα 
στοιχεία δυο διαστάσεων.  
 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανική III, Ανάλυση Κατασκευών 1  
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9ο Εξάµηνο Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης  
 

Α.9.1. Αρχές Ψηφιακής Καθοδήγησης Μηχανών 

Το µάθηµα α̟οτελεί το βασικό εισαγωγικό µάθηµα στην έννοια του Αριθµητικού 
Ελέγχου Εργαλειοµηχανών στην ̟ αραγωγή ̟ ροϊόντων και στην κατασκευή µηχανολογικών 
διατάξεων ακριβείας. Με το µάθηµα ο φοιτητής / τρια εισάγεται και κατανοεί για ̟ρώτη 
φορά τις βασικές έννοιες της ψηφιακής καθοδήγησης µε έµφαση στις αρχές αριθµητικού 
ελέγχου, στην τεχνολογική στάθµη των γνώσεων και στους αυτοµατισµούς των αντίστοιχων 
εργαλειοµηχανών.  

Το ̟ερίγραµµα και η ύλη του µαθήµατος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό 
ε̟ί̟εδο στοχεύει στην εισαγωγή των σ̟ουδαστών στις βασικές έννοιες, τα µεγέθη, τις 
τεχνολογικές ̟αραµέτρους και τις κατασκευαστικές δυνατότητες των µηχανουργικών 
κατεργασιών, κυρίως µε αφαίρεση υλικού, µε χρήση ψηφιακά καθοδηγούµενων 
εργαλειοµηχανών.  

Ε̟ίσης, αναφέρεται στα κατασκευαστικά και δοµικά στοιχεία, στα ̟εριφερειακά 
συστήµατα, στα κο̟τικά εργαλεία, στους αυτοµατισµούς των εργαλειοµηχανών ψηφιακής 
καθοδήγησης και στις λειτουργικές ̟αραµέτρους των εργαλειοµηχανών, ό̟ως η συντήρηση 
τους κατά τη χρήση. Περεταίρω, το µάθηµα εισαγάγει το φοιτητή /τρια στον 
̟ρογραµµατισµό των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών, ̟ροκειµένου να 
α̟οκτήσουν µία συνολική θεώρηση για τη συγκεκριµένη τεχνολογία.  

Το µάθηµα α̟οτελεί τη βάση για την α̟όκτηση γνώσεων σχετικών µε την τεχνολογία 
του αριθµητικού ελέγχου εργαλειοµηχανών και στην εξέλιξή του. Οι γνώσεις αυτές είναι 
α̟αραίτητες σε κάθε µηχανολόγο µηχανικό ̟ ου ασχολείται ή ̟ ρόκειται να ασχοληθεί µε τον 
κατασκευαστικό τοµέα και τα ̟αραγωγικά συστήµατα. Περεταίρω εµβάθυνση στις οµάδες 
̟αραγωγικών διαδικασιών και στις ε̟ιµέρους κατασκευαστικές τεχνολογίες θα γίνει σε ε̟ί 
µέρους ειδικά µαθήµατα κατεύθυνσης.  

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής / τρια:  
- Έχει κατανοήσει την έννοια του Αριθµητικού Ελέγχου και το ̟εδίο εφαρµογής του.  
- Έχει γνώση της τεχνολογίας, της κινηµατικής και των υ̟έρτερων ε̟ιδόσεων των 

εργαλειοµηχανών αριθµητικού ελέγχου.  
- Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιµα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας της 

ψηφιακής καθοδήγησης και στη συµβολή της στην εξέλιξη της βιοµηχανίας.  
- Έχει γνώση των κο̟τικών εργαλείων ̟ου χρησιµο̟οιούνται σε ψηφιακά 

καθοδηγούµενες κατεργασίες αφαίρεσης υλικού και των διαφορών ̟ου έχουν α̟ό τα 
αντίστοιχα των συµβατικών εργαλειοµηχανών.  

- Έχει γνώση της δοµής των µηχανών, των αυτοµατισµών τους και των λοι̟ών 
υ̟οστηρικτικών µέσων ̟ου διαθέτουν.  

- Έχει γνώση των α̟αιτούµενων διαδικασιών συντήρησης ψηφιακά καθοδηγούµενων 
εργαλειοµηχανών.  

- Έχει γνώσεις σχεδιασµού στον ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή της διαδικασίας ̟αραγωγής 
τεµαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές.  

- Έχει εισαγωγικές γνώσεις ̟ρογραµµατισµού ψηφιακά καθοδηγούµενων 
εργαλειοµηχανών. 
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Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, Μηχανολογικός Σχεδιασµός Ι, Βασικές 
δεξιότητες στη χρήση του ̟ρογράµµατος AUTOCAD, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι και ΙΙ. 

 

Α.9.2. Εµβιοµηχανική 

Το µάθηµα στοχεύει σε φοιτητές ̟ου αναζητούν µία εισαγωγική αλλά ̟εριεκτική 
̟αρουσίαση ενός α̟ό τους γρηγορότερα ανα̟τυσσόµενους κλάδους στην ε̟ιστήµη του 
µηχανικού ό̟ως είναι η Εµβιοµηχανική. Το µάθηµα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να 
συνδυάσουν τις γνώσεις ̟ου έχουν α̟οκτήσει στη Μηχανολογία µε εκείνες των ε̟ιστηµών 
υγείας, µε σκο̟ό τη ε̟ιστηµονική κατάρτιση µηχανικών ικανών να ̟ροσφέρουν τις 
καλύτερες δυνατές υ̟ηρεσίες στη βελτίωση των συνθηκών ζωής. Συνε̟ώς, µε την 
ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 

- γνωρίζουν τις βασικές αρχές ̟ου διέ̟ουν τη µηχανική των αγγειακών τοιχωµάτων 
καθώς και τα βασικότερα µαθηµατικά µοντέλα για την ̟εριγραφή της ελαστικότητάς 
τους 

- γνωρίζουν τις βασικές αρχές ̟ου σχετίζονται µε το νευροµυϊκό σύστηµα του 
ανθρώ̟ου ό̟ως αυτές χρησιµο̟οιούνται στην αθλητική Εµβιοµηχανική 

- έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της αιµοδυναµικής συµ̟εριφοράς των 
αρτηριακών µοσχευµάτων, stents και βαλβίδων 

- έχουν κατανοήσει την αρχή λειτουργίας της καρδιάς σαν αντλία 
- γνωρίζουν τη µηχανική συµ̟εριφορά των οστών και τις βασικές αρχές µυοσκελετικών 

µοντέλων 
- γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ισορρο̟ίας και κινηµατικής της ανθρώ̟ινης κίνησης 
- έχουν εξοικειωθεί µε τις βασικές έννοιες της µηχανικής των ρευστών 
- γνωρίζουν τη δοµή και λειτουργία των αρθρώσεων 

Το µάθηµα ̟εριγράφεται α̟ό τις κάτωθι βασικές έννοιες: 
- Εύκαµ̟τοι αγωγοί 
- Μυοσκελετικό µοντέλο 
- Μοσχεύµατα, stents, βαλβίδες 
- Μηχανικές ιδιότητες αγγειακών τοιχωµάτων 
- Αντλίες 
- Μηχανική ρευστών 
- Αθλητική Εµβιοµηχανική 

 
Ασκήσεις ̟ράξης συνοδεύουν τη θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου µε σκο̟ό την 
̟ληρέστερη κατανόηση της ύλης.  

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙΙ, Τεχνική Μηχανική, ∆υναµική και 
Ταλαντώσεις, Μηχανική Ρευστών Ι. 

 



 74

Α.9.3. Αρχές Προσθετικής Κατασκευής 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας του αριθµητικού ελέγχου ε̟έτρεψε την ανά̟τυξη µιας νέας 
κατηγορίας τεχνολογιών µορφο̟οίησης, της Προσθετικής Κατασκευής (Additive 
Manufacturing) ή Τρισδιάστατης Εκτύ̟ωσης (3D Printing). Με τη χρήση της εν λόγω 
τεχνολογίας καθίσταται εφικτή η ̟αραγωγή ο̟οιασδή̟οτε γεωµετρίας όσο ̟ολύ̟λοκης και 
να είναι. Το µάθηµα της ̟ροσθετική κατασκευή έχει ως σκο̟ό την εξοικείωση των φοιτητών 
µε την εν λόγω τεχνολογία ̟αρουσιάζοντας εκτενώς τις ̟ροσφερόµενες τεχνολογίες και την 
αξιο̟οίηση τους για την ̟αραγωγή έτοιµων τελικών ̟ροϊόντων για εφαρµογές σε 
βιοµηχανικό ή µη ε̟ί̟εδο. Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα 
̟ρέ̟ει να: 

- έχουν εξοικειωθεί µε την τεχνολογία της ̟ροσθετικής κατασκευής 
- γνωρίζουν τη ροή εργασιών µετάβασης α̟ό το ψηφιακό στο φυσικό µοντέλο 
- γνωρίζουν τη διαφορετική ̟ροσέγγιση ̟αραγωγής α̟ό τις συµβατικές τεχνολογίες 

̟αραγωγής 
- γνωρίζουν τα υλικά ̟ου χρησιµο̟οιούνται στην ̟ροσθετική κατασκευή 
- γνωρίζουν τις εφαρµογές της ̟ροσθετικής κατασκευής µε έµφαση στη µηχανολογία 
- γνωρίζουν τις ̟ρο̟αρασκευαστικές και µετα-̟αρασκευαστικές εργασίες εκτύ̟ωσης 

 Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος α̟οτελείται α̟ό τις ̟αρακάτω θεµατικές ενότητες : 
- ιστορική εξέλιξη της ̟ροσθετικής κατασκευής – 3∆ εκτύ̟ωσης 
- α̟ό τη 3∆ µοντελο̟οίηση στη 3∆ εκτύ̟ωση – ροή εργασιών 
- αριθµητικός έλεγχος και ̟ροσθετική κατασκευή  
- τεχνολογίες ̟ροσθετικής κατασκευής  
- το ̟ρότυ̟ο .stl   
- ̟ρο̟αρασκευαστικές εργασίες εκτύ̟ωσης 
- ρευστή (liquid) ̟ρώτη ύλη 
- κονιο̟οιηµένη (powder) ̟ρώτη ύλη 
- στερεά (solid) ̟ρώτη ύλη 
- ̟ρώτη ύλη σε φύλλα (sheet) 
- εφαρµογές ̟ροσθετικής κατασκευής 
- κατηγοριο̟οίηση συσκευών εκτύ̟ωσης 
- ̟οιότητα εκτύ̟ωσης και κόστος 
- χρήση υ̟οστηρικτικών δοµών 
- µετα-̟αρασκευαστικές εργασίες  
- ο ρόλος των λογισµικών τύ̟ου slicer 
- ̟ιθανές αστοχίες κατά την εκτύ̟ωση 
- ̟ρόβλεψη και α̟οφυγή αστοχιών – ατελειών 
- βελτίωση ιδιοτήτων  
- βελτιστο̟οίηση 3∆ µοντέλου και ̟ροσθετική κατασκευή 
- υβριδική ̟αραγωγή. 

Η ανωτέρω θεµατολογία ασχολείται ̟ρωταρχικά µε τις τεχνολογίες της ̟ροσθετικής 
κατασκευής, τα υλικά ̟ ου χρησιµο̟οιούνται και τα ̟ εδία εφαρµογής. Οι θεµατικές ενότητες, 
στη συνέχεια, ασχολούνται µε τις µηχανές εκτύ̟ωσης και την κατηγοριο̟οίηση τους, την 
̟οιότητα του φυσικού µοντέλου, τις ρυθµίσεις εκτύ̟ωσης και την α̟οφυγή ατελειών στη 
δοµή των φυσικών µοντέλων, τη χρήση λογισµικών τύ̟ου slicer, τη δυνατότητα 
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βελτιστο̟οίησης της ̟ρος εκτύ̟ωσης δοµής και τέλος τη συνύ̟αρξη και συνεργασία σε µία 
µόνο µηχανή αφαιρετικών και ̟ροσθετικών τεχνολογιών µορφο̟οίησης. 

Η θεµατολογία τεκµηριώνεται µε την ανάληψη συγκεκριµένου project α̟ό κάθε 
φοιτητή και την υλο̟οίηση του µε τη χρήση τρισδιάστατου εκτυ̟ωτή. 

Τέλος, το µάθηµα συνοδεύεται α̟ό Εργαστήριο στο ο̟οίο εκ̟ονούνται βασικές 
εργαστηριακές ασκήσεις ό̟ως: 

- δηµιουργία τρισδιάστατου µοντέλου 
- εξαγωγή αρχείου .stl και τεµαχισµός µοντέλου 
- ̟ρο-̟αρασκευαστικές εργασίες εκτύ̟ωσης 
- εκτύ̟ωση µοντέλου 
- µετά-̟αρασκευαστικές εργασίες. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Τρισδιάστατη µοντελο̟οίηση, βασικές γνώσεις αριθµητικού ελέγχου. 

 

Α.9.4. Μελέτη – Κατασκευή Μηχανής 

Το µάθηµα αυτό στοχεύει στην ενο̟οίηση των γνώσεων του σ̟ουδαστή και στην 
α̟όδοση α̟οτελέσµατος στο ̟λαίσιο της γενικής µηχανολογίας. 

Το µάθηµα αυτό δίδεται σε δύο µέρη. Το ̟ρώτο µέρος δίδεται στο 4ο εξάµηνο και το 
δεύτερο µέρος στο 9ο εξάµηνο. Στο ̟ρώτο µέρος ο σ̟ουδαστής ̟αρακολουθεί 7 δίωρες 
διαλέξεις και µελετά  και κατασκευάζει µια ̟ολύ α̟λή µηχανή µε στόχο την κατάδειξη της 
ανάγκης σύνθεσης των γνώσεων ̟ου έχει ̟άρει και να γνωριστεί µε τους κανονισµούς, 
εθνικούς και διεθνείς, ̟ου ισχύουν για την α̟λή µηχανή ή το εξάρτηµα ή ακόµη και α̟λό 
αντικείµενο καθηµερινής χρήσης ̟ου ε̟έλεξε να κατασκευάσει. Η ε̟ιλογή του αντικειµένου 
γίνεται σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες. Την ευθύνη της ε̟ιλογής και την σύνταξη των 
̟ροδιαγραφών του αντικειµένου την αναλαµβάνει ο σ̟ουδαστής. Έτσι ο σ̟ουδαστής 
γίνεται ικανός να αντιλαµβάνεται τι σηµαίνει: 

1. Το̟οθέτηση Προδιαγραφών ̟ροϊόντος 

2. Σύναψη σύµβασης εκτέλεσης έργου. 

3. Ρήτρα µη εκτέλεσης του έργου. 

4. Κατασκευή εµ̟ορικού ̟ροϊόντος. 

5. Έλεγχος ̟ροδιαγραφών και ε̟ι̟τώσεις µη συµµόρφωσης. 

6. Ποιοτικός έλεγχος. 

7. Κοστολόγηση ̟ροϊόντος. 

Τα ̟ αρα̟άνω διδάσκονται σε εισαγωγικό ε̟ί̟εδο µε στόχο την εφαρµογή τους άµεσα 
στην ̟ράξη.  

Οι διαλέξεις έχουν τα εξής θέµατα:  
1. Το̟οθέτηση ̟ροδιαγραφών, διάκριση, ιεράρχηση και αξιολόγηση α̟αιτήσεων και 

ε̟ιθυµιών, έρευνα αγοράς, αξιολόγηση εµ̟ορικών ̟ροϊόντων. 
2. Μέθοδοι σχεδιασµού ̟ροϊόντος, δηµιουργικές διαδικασίες (καταιγισµός ιδεών, 

ερωτηµατολόγια, γκαλερί, ̟αραµετρική ̟ροτυ̟ο̟οίηση και βελτιστο̟οίηση)  
3. Ε̟ίδειξη σχεδιασµού ̟ροϊόντος, ̟αρουσίαση α̟ό έµ̟ειρους σχεδιαστές και  

τελειόφοιτους ε̟ιτυχηµένων λύσεων. 
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4. Παρουσίαση και ανάλυση διάφορων ονοµαστών µεθόδων σχεδιασµού, ιστορικής ή 
και  διεθνούς ακτινοβολίας και ενδιαφέροντος.   

5. Κριτήρια αξιολόγησης ̟ροϊόντων, η έννοια της αγοράς. 
6. Στοιχεία κοστολόγησης. 
7. Ελεύθερη συζήτηση και κριτική των µεθόδων και σύντοµη ̟αρουσίαση των θεµάτων 

των εργασιών σε ανοικτό ακροατήριο µε τη συµµετοχή κοινού και σχετικών 
κατασκευαστών και σχεδιαστών ̟ροϊόντων.  

Στο δεύτερο µέρος ο σ̟ουδαστής έχει ένα ανα̟τυγµένο υ̟όβαθρο µε το σύνολο 
σχεδόν των µαθηµάτων ̟ ου έχει ε̟ιλέξει. Στο µάθηµα αυτό δεν γίνονται διαλέξεις α̟ό έδρας 
αλλά οι σ̟ουδαστές ̟ροτείνουν θέµατα στα ο̟οία δίδουν οι ίδιοι µια ηµίωρη ̟αρουσίαση 
και ακολουθεί συζήτηση. Το κύριο βάρος του µαθήµατος ̟ έφτει στην ανά̟τυξη ενός θέµατος 
µε ή χωρίς κατασκευαστικό µέρος. Η ε̟ιλογή θεωρητικού θέµατος, χωρίς κατασκευή 
̟ροϊόντος, α̟αιτεί την εφαρµογή µιας θεωρητικής ̟ ροσέγγισης στην ̟ ράξη και την ε̟ίτευξη 
ενός διακριτού α̟οτελέσµατος. Τέτοιο α̟οτέλεσµα µ̟ορεί να είναι η ̟ώληση ενός 
καινοτόµου ̟ροϊόντος, η οργάνωση µιας υ̟ηρεσίας, η ανά̟τυξη ενός υ̟ολογιστικού 
αλγορίθµου, η ̟ρόταση µιας νοµοθετικής ρύθµισης για τεχνικό ή ̟εριβαλλοντικό θέµα 
σχετικό µε την ε̟ιστήµη του Μηχανολόγου Μηχανικού ό̟ως αυτή ορίζεται στο Ελληνικό 
Μεσογειακό ̟ανε̟ιστήµιο. Η βαθµολογία του µαθήµατος αυτού γίνεται µε την συνεργασία 
συναδέλφων α̟ό την ̟αραγωγή σχετικών µε το αντικείµενο εργασίας του σ̟ουδαστή. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανολογικό Σχέδιο Ι και ΙΙ, Μηχανολογικός Σχεδιασµός Ι και ΙΙ, 
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι και ΙΙ και, ανάλογα µε το είδος της µηχανής ̟ου θα ε̟ιλέξει 
ο φοιτητής, ̟ιθανώς ε̟ίσης µια σειρά α̟ό άλλα µαθήµατα. 
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ΙV.2.Β. Ενεργειακή Κατεύθυνση 
 

7ο Εξάµηνο Ενεργειακής Κατεύθυνσης  
 

Β.7.1. Αεριοστρόβιλοι – Συµ̟ιεστές 

Το µάθηµα "Αεριοστρόβιλοι - Αεροσυµ̟ιεστές", διδάσκεται στο **ο εξάµηνο  ως 
µάθηµα της ενεργειακής κατεύθυνσης. Α̟οτελείται α̟ό δύο ενότητες, τους (Βιοµηχανικούς 
+ Αερο̟ορικούς ) Αεριοστροβίλους, µε αναφορές και  σε Ολοκληρωµένες ∆ιατάξεις 
Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύµατος και τους αεροσυµ̟ιεστές διαφόρων τύ̟ων. Η έµφαση 
δίνεται στις αρχές λειτουργίας των µηχανών αυτών καθώς και σε θέµατα Θερµοδυναµικής 
και Αρχών Υ̟ολογισµού τους ό̟ως και τον Βαθµό Α̟όδοσης αυτών. 

Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η ̟ρώτη ε̟αφή και εξοικείωση των φοιτητών µε τις 
γενικές αρχές και τους Θερµοδυναµικούς Κύκλους Λειτουργίας, ιδιαιτερότητες, 
̟λεονεκτήµατα, εφαρµογές και βασικές σχέσεις υ̟ολογισµού βιοµηχανικών και 
αερο̟ορικών αεριοστροβίλων αλλά και των διαφόρων τύ̟ων αεροσυµ̟ιεστών οι ο̟οίοι 
ε̟ίσης βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορους χώρους ό̟ου χρειάζεται ̟ε̟ιεσµένος αέρας, α̟ό 
µια κατοικία µέχρι ̟ολύ µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες. 

Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος αναλύεται στις ακόλουθες ενότητες: 
 
Α. Αεριοστρόβιλοι 

1. Γενική µορφή Α/Σ εγκατάστασης, 

2. Συµ̟ιεστής, στρόβιλος, θάλαµος καύσης, 

3. ∆ιάφοροι Θερµοδυναµικοί Κύκλοι Λειτουργίας 

4. Α/Σ µε στρόβιλο ισχύος, 

5. Ανακοµιστής θερµότητας, 

6. Ανάψυξη-αναθέρµανση, 

7. Κλειστός κύκλος, 

8. Υ̟οσυστήµατα, 

9. Εφαρµογές, 

10. Συνδυασµένες εγκαταστάσεις, 

11. Αερο̟ορικοί στροβιλο-αντιδραστήρες (συνο̟τικά), 

12. Αρχές καύσης, ρύ̟ανση και αντιρύ̟ανση Α/Σ 

13. Θεωρητικός κύκλος, 

14. Πραγµατικός κύκλος (ισοζύγιο ισχύος, θερµικό ισοζύγιο θαλάµου καύσης-

εναλλακτών, ισχύς, βαθµός α̟όδοσης, ειδική κατανάλωση καυσίµου, ενεργειακός 

ισολογισµός). 

15. Πραγµατικές καµ̟ύλες λειτουργίας αεριοστροβίλων, εντο̟ισµός σηµείου 

λειτουργίας συµ̟ιεστή. 

 

Β. Αεροσυµ̟ιεστές: 
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1. Είδη και µεγέθη αεροσυµ̟ιεστών, εµβολοφόροι, ̟τερυγιοφόροι, κοχλιοφόροι 

2. Εφαρµογές αεροσυµ̟ιεστών  

3. Κυκλώµατα ̟ε̟ιεσµένου αέρα, τρό̟οι λειτουργίας 

4. Αεροσυµ̟ιεστές µεταβλητών στροφών (Inverter) - ̟λεονεκτήµατα 

5. Αρχές λειτουργίας, τύ̟οι, α̟οδόσεις αεροσυµ̟ιεστών 

6. Θεωρητικός κύκλος, 

7. Πραγµατικός κύκλος (ισοζύγιο ισχύος, θερµικό ισοζύγιο θαλάµου καύσης-

εναλλακτών, ισχύς, βαθµός α̟όδοσης, ειδική κατανάλωση καυσίµου, ενεργειακός 

ισολογισµός). 

8. Πραγµατικές καµ̟ύλες λειτουργίας συµ̟ιεστών, εντο̟ισµός σηµείου λειτουργίας 

συµ̟ιεστή. 

 
Το µάθηµα συνοδεύεται α̟ό ενδεικτικές Ασκήσεις εφαρµογής υ̟ολογισµών σε όλα τα 

ανωτέρω θέµατα. 
 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανική Ρευστών Ι, Θερµοδυναµική Ι, Α̟ειροστικός Λογισµός Ι, 
Α̟ειροστικός Λογισµός ΙΙ, Φυσική Ι, Μετάδοση Θερµότητας Ι και ΙΙ. 

 

Β.7.2. Μετάδοση Θερµότητας ΙΙ 

Το µάθηµα α̟οτελεί µία εµβάθυνση στις εισαγωγικές έννοιες ̟ ου ̟ αρουσιάζονται στο 
αντίστοιχο µάθηµα της Μετάδοσης Θερµότητας Ι. Ε̟ι̟λέον θεµελιώνεται µία συνο̟τική 
αλλά ουσιαστική ̟αρουσίαση αριθµητικών µεθόδων για την ε̟ίλυση µη µόνιµων 
̟ροβληµάτων ̟ου σχετίζονται µε τη µετάδοση θερµότητας. Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση 
των διαλέξεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 

- έχουν κατανοήσει ̟λήρως τις βασικές αρχές µετάδοσης µε αγωγή, συναγωγή και 
ακτινοβολία 

- είναι σε θέση να µελετούν συνδυασµούς αυτών (σύνθετα φαινόµενα) µε σκο̟ό την 
εκ̟όνηση ̟ραγµατικών µελετών σε οικίες, εργοστάσια, κ.τ.λ. 

- υ̟ολογίζουν εναλλάκτες µε χρήση των µεθόδων LMTD και NTU 
- υ̟ολογίζουν τη θερµορροή α̟ό ̟τερύγια µεταβλητής διατοµής, µε ή χωρίς ελεύθερα 

άκρα 
- είναι σε θέση να µελετούν τη φυσική ή εξαναγκασµένη συναγωγή σε ̟λάκες ή / και 

σωλήνες 
- γνωρίζουν τη µέθοδο ε̟ίλυσης ̟ροβληµάτων ακτινοβολίας µε τη µέθοδο του 

δικτύου 
- έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες του θερµικού οριακού στρώµατος 
- ε̟ιλύουν ̟ροβλήµατα µη µόνιµης θερµορροής 
- γνωρίζουν τις βασικές έννοιες των αριθµητικών µεθόδων για ̟ροβλήµατα 

µετάδοσης θερµότητας 
- είναι σε θέση να ε̟ιλέγουν τις κατάλληλες αρχικές και οριακές συνθήκες. 

Το µάθηµα α̟οτελείται α̟ό τις κάτωθι βασικές έννοιες: 
- Αγωγή 
- Συναγωγή 
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- Ακτινοβολία 
- Μέθοδος ̟ε̟ερασµένων όγκων / στοιχείων 
- ∆ιακριτο̟οίηση διαφορικών εξισώσεων 
- Συντελεστές θέας 
- Θερµικό οριακό στρώµα 
- Εναλλάκτες / LMTD και NTU 
- Αρχικές και οριακές συνθήκες 
- Μη µόνιµη θερµορροή 
- Πτερύγια µεταβλητής διατοµής 

Ασκήσεις ̟ράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου µε 
σκο̟ό την ̟ληρέστερη κατανόηση της ύλης. Υ̟ολογιστικά ̟ρογράµµατα ανοιχτού κώδικα 
θα χρησιµο̟οιούνται ε̟ίσης α̟ό τους φοιτητές για τον υ̟ολογισµό δισδιάστατης ή / και 
τρισδιάστατης και µη µόνιµης θερµορροής. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι, Α̟ειροστικός Λογισµός ΙΙ, Φυσική Ι, 
Θερµοδυναµική Ι, Μηχανική Ρευστών Ι, Μετάδοση Θερµότητας Ι. 

 

Β.7.3. Θέρµανση Ψύξη Κλιµατισµός Ι 

Εισαγωγή στη θέρµανση. Ιστορική αναδροµή στα συστήµατα θέρµανσης. 
Υ̟ολογισµός θερµικών φορτίων σχεδιασµού. (µεθοδολογίες DIN, ISO). Συστήµατα 
κεντρικής θέρµανσης. Αντλίες θερµότητας. Υ̟ολογισµός και σχεδιασµός συστηµάτων 
κεντρικής θέρµανσης µε νερό (µονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδα̟έδιο). ∆ιανοµή θερµού 
νερού και διαστασιολόγηση δικτύων νερού. Ε̟ιλογή και διαστασιολόγηση συσκευών 
(θερµαντικά σώµατα, λέβητες, αντλίες, δοχεία διαστολής, βαλβίδες κλ̟) σε συστήµατα 
θέρµανσης. Έλεγχος και ρύθµιση των συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης. Τηλεθέρµανση 
βασικές αρχές. Μέθοδοι υ̟ολογισµού της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήµατα θέρµανσης. 

Με την ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 
- έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες της ενέργειας και της ισχύος και να έχουν 

εξοικειωθεί µε τις µονάδες µέτρησής τους 
- έχουν συλλάβει την έννοια της θερµικής ισορρο̟ίας ενός συστήµατος  και του 

υ̟ολογισµού των θερµικών φορτίων σχεδιασµού. 
- έχουν κατανοήσει τα κυριότερα συστήµατα κεντρικών θερµάνσεων, τις οµοιότητες 

και διαφορές τους, τα ̟λεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε συστήµατος. 
- είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υ̟ολογίσουν / διαστασιολογήσουν  τα διάφορα 

ε̟ιµέρους τµήµατα και το σύνολο ενός δικτύου διανοµής συστήµατος θέρµανσης 
(µονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδα̟έδιο). 

- είναι σε θέση να ε̟ιλέξουν και να διαστασιολογήσουν ε̟ί µέρους µηχανήµατα και 
εξο̟λισµό ενός συστήµατος θέρµανσης (θερµαντικά σώµατα, αντλίες, δοχεία 
διαστολής , λέβητα, βοηθητικός εξο̟λισµός, βαλβίδες κλ̟). 

- έχουν κατανοήσει τη λειτουργία και τη συνεισφορά των αντλιών θερµότητας στην 
εξοικονόµηση ενέργειας όσον αφορά τη θέρµανση χώρων, και να είναι σε θέση να 
ε̟ιλέξουν / διαστασιολογήσουν  αντλία θερµότητας ̟ου να ικανο̟οιεί τις θερµικές 
α̟αιτήσεις συγκεκριµένου κτηρίου. 
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- έχουν ανα̟τύξει κριτική σκέψη σχετικά µε τη βέλτιστη ε̟ιλογή διαθέσιµων 
τεχνολογιών θέρµανσης στις κτηριακές εγκαταστάσεις και να είναι σε θέση να 
τεκµηριώσουν την ε̟ιλογή τους σχετικά µε το σύστηµα θέρµανσης ̟ου θα ̟ροτείνουν 
σε συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση 

- είναι σε θέση να α̟εικονίσουν / σχεδιάσουν τα α̟αιτούµενα α̟ό τους κανονισµούς 
σχέδια µελέτης κεντρικών θερµάνσεων σε σχεδιαστικό ̟εριβάλλον Autocad ή 
̟αρεµφερές ( σχέδια κατόψεων, κατακόρυφα διαγράµµατα, λειτουργικό σχέδιο της 
εγκατάστασης κλ̟). 

- είναι σε θέση να συντάξουν µία ̟λήρη µελέτη διαστασιολόγησης και σχεδιασµού 
λειτουργίας ενός συστήµατος κεντρικής θέρµανσης, ξεκινώντας α̟ό την αναζήτηση 
των α̟αιτούµενων δεδοµένων α̟ό τις ό̟οιες διαθέσιµες ̟ηγές, την εκτέλεση 
υ̟ολογισµών, έως την τελική σύνταξη και ̟αράδοση ̟λήρους τεχνικής αναφοράς. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Θερµοδυναµική Ι, Μετάδοση Θερµότητας Ι & ΙΙ, Μηχανική Ρευστών 
Ι. 

 
 

Β.7.4. Υ̟ολογιστική Ρευστοµηχανική 

Το µάθηµα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών σε ένα ευρέως ανα̟τυσσόµενο 
̟εδίο ό̟ως είναι η Υ̟ολογιστική Ρευστοµηχανική και στην ανά̟τυξη δεξιοτήτων ̟ου θα 
τους οδηγήσει στην ικανότητα σχεδιασµού, εκτέλεσης και ελέγχου αριθµητικών 
̟ροσοµοιώσεων µε χρήση Η/Υ, ̟ροβληµάτων στην ε̟ιστηµονική ̟εριοχή της Μηχανικής 
Ρευστών. Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 

- έχουν άριστη γνώση των διαφόρων τύ̟ων εξισώσεων (ελλει̟τικές, ̟αραβολικές, 
υ̟ερβολικές) καθώς και τα χαρακτηριστικά της κάθε εξίσωσης ό̟ως αυτά 
καθορίζονται α̟ό τον τύ̟ο της 

- γνωρίζουν τις βασικές αρχές ̟ου διέ̟ουν τις µεθόδους των ̟ε̟ερασµένων όγκων / 
στοιχείων 

- γνωρίζουν την κατασκευή υ̟ολογιστικού ̟λέγµατος (δοµηµένου και µη-δοµηµένου) 
καθώς και µεθόδους για τον έλεγχο της ̟οιότητας αυτών 

- είναι εξοικειωµένοι µε αλγόριθµους τύ̟ου SIMPLE και PISO 
- είναι σε θέση να α̟εικονίζουν τις ροϊκές γραµµές και τις ισοϋψείς ̟ίεσης ενός µη 

µόνιµου ̟εδίου ροής 
- έχουν κατανοήσει ̟λήρως την έννοια του µετασχηµατισµού συντεταγµένων και να 

είναι σε θέση να ε̟ιβάλλουν τις κατάλληλες οριακές συνθήκες 
- έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές για την ̟εριγραφή αριθµητικών µεθόδων 

(ακρίβεια, ευστάθεια, σύγκλιση) 
- είναι σε θέση να ̟αρουσιάσουν τα α̟οτελέσµατα τους µε τρό̟ο ευ̟αρουσίαστο και 

ε̟ιστηµονικά ακριβή µε χρήση κατάλληλων σχεδιαστικών ̟ακέτων 
- α̟οκτήσουν σχετική ευχέρεια µε µερικά α̟ό τα ̟ερισσότερο διαδεδοµένα 

υ̟ολογιστικά ̟ακέτα (ANSYS CFD, PHOENICS, FLUENT) 
- έχουν κατανοήσει τις έννοιες του σφάλµατος και της αβεβαιότητας στη 

µοντελο̟οίηση µε χρήση αριθµητικών µεθόδων 
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Το µάθηµα ̟εριγράφεται α̟ό τις κάτωθι βασικές έννοιες: 
- Στρωτή και τυρβώδης ροή 
- Ευστάθεια, Ακρίβεια, Σύγκλιση 
- Μέθοδοι ̟ε̟ερασµένων όγκων / στοιχείων 
- SIMPLE 
- PISO 
- Πλέγµατα 
- Μέθοδος Crank-Nicolson 
- Computational Fluid Dynamics (CFD). 

Ασκήσεις ̟ράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου µε 
σκο̟ό την ̟ληρέστερη κατανόηση της ύλης.  

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙΙ, Μηχανική Ρευστών Ι, Μηχανική 
Ρευστών ΙΙ, Υδροδυναµικές Μηχανές, Θερµοδυναµική.  

 

Β.7.5. Σχεδίαση Στροβιλοµηχανών 

Ιστορία, κατηγορίες και εφαρµογές των στροβιλοµηχανών. 
Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στις στροβιλοµηχανές. 
 
Βασικές αρχές λειτουργίας στροβιλοµηχανών συµ̟ιεστού και ασυµ̟ίεστου ρευστού. 
Βασικές ολοκληρωτικές εξισώσεις ροής. Νόµοι Θερµοδυναµικής και βασικές σχέσεις. Η 
εξίσωση Euler των στροβιλοµηχανών και η συναλλαγή ισχύος µεταξύ ̟τερύγωσης και 
ρευστού. Τα τρίγωνα ταχυτήτων. ∆ιαφορικές εξισώσεις ροής στις δύο και στις 3 διαστάσεις. 
Αδιάστατες ̟αράµετροι σχεδίασης των στροβιλοµηχανών. Νόµοι οµοιότητας. Βαθµοί 
α̟όδοσης συνιστωσών στροβιλοµηχανών. Αδιάστατα τρίγωνα ταχυτήτων. Γεωµετρία 
̟τερυγίων στις 2 και στις 3 διαστάσεις - Ορισµοί. 
Λυµένα Παραδείγµατα. Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης. 
 
Αντλίες ακτινικής ροής.  
Η ροή εντός της ̟τερωτής και του διαχύτη ή του σ̟ειροειδούς κελύφους.  Γεωµετρικά και 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ̟τερωτής, διαχύτη και σ̟ειροειδούς κελύφους. Αδιάστατα 
µεγέθη, τρίγωνα ταχυτήτων και  slip factor. Η ε̟ίδραση της γεωµετρίας του ̟τερυγίου στα 
χαρακτηριστικά λειτουργίας της αντλίας. Τριδιάστατα φαινόµενα της ροής. Ε̟ιδράσεις 
αδιάστατων και κατασκευαστικών ̟αραµέτρων στην α̟όδοση. Η σ̟ηλαίωση - NPSH. 
Χαρακτηριστικές καµ̟ύλες α̟όδοσης αντλίας. Αλλαγή της ταχύτητας ̟εριστροφής. Υλικά 
και µέθοδοι κατασκευής. Η αντλητική εγκατάσταση – συνδυασµός αντλιών. 
Λυµένα Παραδείγµατα. Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης. 
 
Φυγοκεντρικοί συµ̟ιεστές. 
Σχεδίαση της ̟τερωτής και του διαχύτη. Γεωµετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. 
Ε̟ιδράσεις αδιάστατων και κατασκευαστικών ̟αραµέτρων στην α̟όδοση. Χάρτες 
α̟όδοσης φυγοκεντρικού συµ̟ιεστή. Υλικά και µέθοδοι κατασκευής. 
Λυµένα Παραδείγµατα. Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης. 
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Εργοστροβιλοµηχανές αξονικής ροής. 
Η ε̟ίδραση της ακτίνας στη µεταβολή της γεωµετρίας των ̟τερυγίων. Η ροής στις δύο 
διαστάσεις. Η εξίσωση ακτινικής ισορρο̟ίας. Free-Vortex design. Ε̟ίδραση της γεωµετρίας 
του ̟τερυγίου στη διανοµή ̟ίεσης και στην α̟οκόλληση της ροής. Τριδιάστατα φαινόµενα 
ροής εντός των κινητών και σταθερών ̟τερυγώσεων. ∆ευτερεύουσες α̟ώλειες και α̟ώλειες 
ακτινικού διακένου. Βαθµός αντιδράσεως. Σχεδίαση βαθµίδας αξονικού συµ̟ιεστή. 
Σχεδίαση βαθµίδας αντλίας αξονικής ροής. Χάρτες α̟όδοσης αξονικού συµ̟ιεστή. Υλικά 
και µέθοδοι κατασκευής. 
Λυµένα Παραδείγµατα. Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης. 
 
Στρόβιλοι αξονικής ροής. 
Γενικά σχεδιαστικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Η τριδιάστατη γεωµετρία των 
̟τερυγίων. Εσωτερική και ε̟ιφανειακή ψύξη. Μέθοδοι και υλικά κατασκευής. Η ροή στις 2 
διαστάσεις. Τριδιάστατα φαινόµενα της ροής (δευτερεύουσες ροές και στρόβιλος ακτινικού 
διακένου). 
Λυµένα Παραδείγµατα. Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης. 
 
Ατµοστρόβιλοι. 
Γενικά σχεδιαστικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Στρόβιλοι δράσεως και 
αντιδράσεως. Υλικά κατασκευής. 
Λυµένα Παραδείγµατα. Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης. 
 
Υδροστρόβιλοι. 
Γενικά σχεδιαστικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Αρχή λειτουργίας και σχεδιαστικά 
χαρακτηριστικά υδροστροβίλου Pelton. Αρχή λειτουργίας και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά 
υδροστροβίλου Francis. Αρχή λειτουργίας και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά υδροστροβίλου 
Kaplan. Το φαινόµενο της σ̟ηλαίωσης και µέθοδοι αντιµετώ̟ισης. 
Λυµένα Παραδείγµατα. Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης. 
 
Ανεµογεννήτριες οριζοντίου άξονα. 
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Οικογένειες αεροτοµών για χρήση σε ανεµογεννήτριες. Η 
µέθοδος Blade Element Momentum (ΒΕΜ) για τη σχεδίαση ̟τερυγίων ανεµογεννητριών 
οριζοντίου άξονα. Ρύθµιση της ταχύτητας ̟εριστροφής. Χαρακτηριστικές καµ̟ύλες 
λειτουργίας. 
Λυµένα Παραδείγµατα. Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης. 
 
Η χρήση της Υ̟ολογιστικής Ρευστοδυναµικής σε εφαρµογές στροβιλοµηχανών. 
Βασική µεθοδολογία. Εξισώσεις Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) και µοντέλα 
τύρβης. Οριακές συνθήκες. Παραδείγµατα ̟ροσοµοιώσεων. 
 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙΙ, Μηχανική Ρευστών Ι, Μηχανική 
Ρευστών ΙΙ, Υδροδυναµικές Μηχανές, Θερµοδυναµική, Ατµοστρόβιλοι – Ατµολέβητες, 
Συµ̟ιεστές - Αεριοστρόβιλοι.  
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Β.7.6. Θερµοδυναµική ΙΙ 

Το µάθηµα στοχεύει τόσο στην εµβάθυνση των εννοιών ̟ου διδάσκονται οι φοιτητές 
στο µάθηµα της Θερµοδυναµικής Ι, όσο και στην εισαγωγή νέων και ̟ερισσότερο 
̟ολύ̟λοκων θεµατικών ενοτήτων. Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές 
θα ̟ρέ̟ει να: 

- έχουν ̟λήρως κατανοήσει τους θερµοδυναµικούς νόµους και τη φυσική σηµασία 
των θερµοδυναµικών µεγεθών 

- γνωρίζουν τις θεµελιώδεις αρχές και τους αντίστοιχους ορισµούς ̟ου διέ̟ουν τα 
µίγµατα 

- είναι σε θέση να υ̟ολογίζουν µε άνεση την κατά µάζα και γραµµοµοριακή σύσταση 
ενός µίγµατος 

- γνωρίζουν τη θεωρία των ιδανικών µιγµάτων (νόµος Raoult, καµ̟ύλες ισορρο̟ίας, 
διφασικό µίγµα υγρού – ατµού, ̟τητικότητα) 

- γνωρίζουν τη θεωρία µη ιδανικών µιγµάτων (βασικές γραµµοµοριακές σχέσεις, 
εξίσωση Gibbs, αζεοτρο̟ικά µίγµατα, διφασικό µίγµα υγρού – ατµού, ̟τητικότητα) 

- ̟εριγράφουν τις βασικότερες µεθόδους διαχωρισµού διµερών µιγµάτων 
- έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές των υγρών – στερεών µιγµάτων σε ισορρο̟ία 
- έχουν µελετήσει τις ιδιότητες του ατµοσφαιρικού αέρα (ψυχροµετρία) 

 

Το µάθηµα ̟εριγράφεται α̟ό τις κάτωθι βασικές έννοιες: 
- Θερµοδυναµικοί νόµοι 
- Πίεση, θερµοκρασία, όγκος, εντρο̟ία, ενθαλ̟ία 
- Ιδανικά και µη ιδανικά µίγµατα 
- Εξίσωση Gibbs 
- Νόµος Raoult 
- Καµ̟ύλες ισορρο̟ίας 
- Μονάδα ενισχύσεως – εξαντλήσεως 
- Πύργοι α̟ορρόφησης 
- Ψυχροµετρικός χάρτης 

 
Ασκήσεις ̟ράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου µε 

σκο̟ό την ̟ληρέστερη κατανόηση της ύλης.  

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μαθηµατικά Ι, Θερµοδυναµική Ι.  
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8ο Εξάµηνο Ενεργειακής Κατεύθυνσης  
 

Β.8.1. Αιολική Ενέργεια και Εφαρµογές 

Το µάθηµα Αιολική Ενέργεια και Εφαρµογές είναι ένα εισαγωγικό µάθηµα στις 
Τεχνολογίες των Αιολικών Συστηµάτων και τις εφαρµογές τους. Πρόκειται για ένα µάθηµα 
εφαρµογής γνώσεων ̟ου έχουν α̟οκτηθεί κατά τα ̟ρώτα εξάµηνα σε µαθήµατα, ό̟ως 
Τεχνική Μηχανική, Αντοχή των Υλικών και Μηχανική των Ρευστών. 

Στο µάθηµα εξετάζεται ο άνεµος σαν φυσικό φαινόµενο αλλά και σαν ενεργειακό 
̟εριεχόµενο. ∆ιερευνάται η χωρική και η χρονική µεταβλητότητα του ανέµου και εξετάζεται 
η ε̟ίδραση του ανάγλυφου του εδάφους στο ροΐκό ̟εδίο. Παρουσιάζονται οι µέθοδοι 
µέτρησης του ανέµου καθώς και η στατιστική τους ανάλυση σύµφωνα µε τα διεθνή ̟ρότυ̟α. 
Στη συνέχεια εξετάζεται η αεροδυναµική των ̟τερυγώσεων, τα αεροδυναµικά φορτία ̟ου 
ανα̟τύσσονται σε µια αεροτοµή, ο αεροδυναµικός σχεδιασµός των ̟τερυγώσεων, η θεωρία 
του Betz και του Glauert, η θεωρία των λε̟τότοιχων αεροτοµών και η ελαστική συµ̟εριφορά 
των ̟τερύγων ενός ανεµοκινητήρα. ∆ιερευνάται ο βέλτιστος αεροδυναµικός και δοµικός 
σχεδιασµός των αιολικών συστηµάτων και ̟αρουσιάζονται οι µέθοδοι ελέγχου της 
συµ̟εριφοράς των.  

Στο µάθηµα αυτό εξετάζεται ε̟ίσης η σύγχρονη τεχνολογία των αιολικών µηχανών 
και η βελτιστο̟οίηση του σχεδιασµού των εγκαταστάσεων ηλεκτρο̟αραγωγής α̟ό αιολική 
ενέργεια. ∆ιερευνώνται οι δυνατότητες και η εφικτότητα εκµετάλλευσης της αιολικής 
ενέργειας µέσω εγκαταστάσεων αιολικών ̟άρκων καθώς και οι µέθοδοι εκτίµησης 
̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων α̟ό τέτοιας µορφής εγκαταστάσεις. 
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο σ̟ουδαστής θα έχει τη δυνατότητα να: 

- γνωρίζει µεθόδους µέτρησης του ανέµου και ε̟εξεργασίας τέτοιων µετρήσεων και να 
εξάγει τα στατιστικά χαρακτηριστικά του ανέµου µιας ̟εριοχής 

- αξιολογεί, ̟οσοτικά και ̟οιοτικά, το αιολικό δυναµικό µιας ̟εριοχής 
- υ̟ολογίζει, σχεδιάζει και αξιολογεί ανεµοκινητήρες οριζοντίου άξονα 
- αξιολογεί ̟οιοτικά µια ανεµογεννήτρια 
- αξιολογεί τεχνοοικονοµικά µια ε̟ένδυση σε εγκατάσταση αιολικού ̟άρκου 
- αξιολογεί τις ενεργειακές ανάγκες µιας ε̟ιχείρησης ή ενός ιδιώτη και να ̟ροτείνει 

λύσεις για την κάλυψη αυτών των αναγκών α̟ό ένα αιολικό σύστηµα 
- χωροθετεί τις ανεµογεννήτρεις ενός αιολικού ̟άρκου, ε̟ιλέγοντας κατάλληλη θέση 

εγκατάστασης, και να υ̟ολογίζει την ετήσια ̟αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανική Ι, Θεωρία δοκού σε κάµψη και συνδυασµένη κάµψη-
στρέψη, Αντοχή Υλικών, Μηχανική Ρευστών, Θεωρία στρεφόµενων ̟τερυγίων, τρίγωνα 
ταχυτήτων. 

 

Β.8.2. Ηλιακή Ακτινοβολία και Εφαρµογές 

Το µάθηµα αυτό ̟αρουσιάζει έννοιες και τεχνολογίες σχετικά µε την ̟αραγωγή 
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µέσω της αξιο̟οίησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Για το 
σκο̟ό αυτό, το µάθηµα χωρίζεται σε τρεις ενότητες, στην Ηλιακή Γεωµετρία – Ακτινοβολίας, 
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στις τεχνολογίες αξιο̟οίησης ηλιακής ακτινοβολίας για άµεση ̟αραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και στις τεχνολογίες αξιο̟οίησης ηλιακής ακτινοβολίας για άµεση ̟αραγωγή 
θερµότητας. 

Στην ̟ρώτη ενότητα ̟αρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές έννοιες ̟ου διέ̟ουν 
την Ηλιακή Γεωµετρία, ό̟ως οι βασικές γωνίες ̟ου καθορίζουν και χαρακτηρίζουν την 
τροχιά του ήλιου στον ορίζοντα (α̟όκλιση ηλίου, ωριαία γωνία, ώρα ανατολής και δύσης, 
ηλιακό ύψος, αζιµούθιο ηλίου), οι έννοιες ηλιακού και ̟ολιτικού χρόνου, το αζιµούθιο 
ε̟ιφάνειας και υ̟ολογίζεται τελικά η γωνία ̟ρόσ̟τωσης της ηλιακής ακτινοβολίας σε 
ε̟ιφάνεια. ∆ίνονται ε̟ίσης οι βασικές σχέσεις ̟ου χαρακτηρίζουν την ηλιακή ακτινοβολία, 
ό̟ως οι τρεις βασικές συνιστώσες της (άµεση, διάχυτη, ανακλώµενη) και ̟αρουσιάζονται 
εµ̟ειρικές µέθοδοι εκτίµησης της διαθέσιµης ακτινοβολίας σε µία γεωγραφική θέση και της 
̟ροσ̟ί̟τουσας ε̟ί ε̟ιφάνειας. 

Στην ενότητα της ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ευθείας α̟ό ηλιακή 
ακτινοβολία, ̟αρουσιάζονται οι διάφορες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 
Αναλύεται το φωτοχηµικό φαινόµενο, δίνονται βασικές τεχνολογικές έννοιες της 
̟αραγωγής ηλεκτρικής ισχύος α̟ό φωτοβολταϊκά ̟λαίσια, αναλύεται η βασική διάταξη – 
δοµή και η διαδικασία σύνθεσης ενός φωτοβολταϊκού σταθµού και ̟αρουσιάζεται το 
µαθηµατικό υ̟όβαθρο, µε την αριθµητική – υ̟ολογιστική εφαρµογή του, για τον 
υ̟ολογισµό της ̟αραγωγής ηλεκτρικής ισχύος α̟ό φωτοβολταϊκά ̟λαίσια. 

Τέλος, στην ενότητα ̟αραγωγής θερµότητας α̟ό ηλιακή ακτινοβολία δίνονται οι 
διάφορες διαθέσιµες τεχνολογίες ηλιακών συλλεκτών (ανοιχτού τύ̟ου, ε̟ί̟εδοι ε̟ιλεκτικοί, 
σωλήνες κενού και ̟αραβολικά κάτο̟τρα) και ̟αρουσιάζονται τα βασικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους. ∆ίνεται ε̟ίσης το αναλυτικό µαθηµατικό υ̟όβαθρο υ̟ολογισµού της 
̟αραγωγής θερµότητας α̟ό ηλιακούς συλλέκτες και η αριθµητική µεθοδολογία εφαρµογής 
του. Παρουσιάζονται ενδεικτικές εφαρµογές των διαθέσιµων τεχνολογιών ηλιακών 
συλλεκτών (̟αραγωγή ζεστού νερού, θέρµανση χώρων, βιοµηχανικές χρήσεις, ̟αραγωγή 
ηλεκτρικής ισχύος µέσω ηλιοθερµικών σταθµών). 

Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε εργαστηριακές ασκήσεις ̟άνω στα ανωτέρω τρία 
διακριτά αντικείµενα. 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μετάδοση Θερµότητας Ι και ΙΙ, Αναλυτική Γεωµετρία, Πληροφορική 
για Μηχανικούς, Θερµοδυναµική. 

 
 

 

Β.8.3. Θέρµανση Ψύξη Κλιµατισµός ΙΙ 

Το µάθηµα συµ̟εριλαµβάνει όλη την α̟αιτούµενη θεωρητική και ̟ρακτική γνώση 
για το θερινό κλιµατισµό κτηρίων. Η ύλη του µαθήµατος ενσωµατώνει σύγχρονες 
υ̟ολογιστικές µεθόδους υ̟ολογισµού ψυκτικών φορτίων, διαστασιολόγησης και σχεδίασης 
συστηµάτων διανοµής ψύξης. Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα 
̟ρέ̟ει να: 

- έχουν κατανοήσει βασικούς ψυχροµετρικούς ορισµούς και θεµελιώδεις έννοιες 
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- είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις µεθόδους υ̟ολογισµού ψυκτικών 
φορτίων σε κτήρια 

- είναι σε θέση να ε̟ιλέξουν τον κατάλληλο εξο̟λισµό ψύξης 
- να είναι σε θέση να υ̟ολογίσουν τις ενεργειακές καταναλώσεις για τον ετήσιο 

θερινό κλιµατισµό ενός κτηρίου 
- είναι σε θέση να διαστασιολογήσουν και να χωροθετήσουν συστήµατα διανοµής 

ψύξης µε αεραγωγούς ή σωληνώσεις διανοµής ψύχους 
- γνωρίζουν να εκτελέσουν βασικούς υ̟ολογισµούς ψυκτικού κύκλου ψυκτικών 

µέσων, καταλήγοντας στον υ̟ολογισµό της ψυκτικής ισχύος και του συντελεστή 
συµ̟εριφοράς του κύκλου. 

Το µάθηµα ̟αρουσιάζει τέσσερα βασικά θέµατα σχετικά µε την ̟αραγωγή ψύξης και 
το θερινό κλιµατισµό εσωτερικών χώρων: 

- ψυχροµετρία 
- υ̟ολογισµός ψυκτικών φορτίων εσωτερικών χώρων 
- µελέτη, διαστασιολόγηση και χωροθέτηση συστηµάτων διανοµής ψύξης µε 

αεραγωγούς και σωληνώσεις διανοµής ψύξης 
- κύκλος και συσκευές ψύξης. 

Στην ενότητα Ψυχροµετρίας ̟αρουσιάζονται οι βασικοί υ̟ολογισµοί συστηµάτων 
κλιµατισµού ̟ου ε̟ιτελούνται µε τη βοήθεια του ψυχροµετρικού χάρτη. Για το σκο̟ό αυτό 
εισάγονται και ε̟εξηγούνται βασικές έννοιες της Ψυχροµετρίας, ό̟ως: 

- υγρός και ξηρός ατµοσφαιρικός αέρας 
- καταστατικά µεγέθη ατµοσφαιρικού αέρα 
- θερµοκρασία ξηρού και υγρού βολβού 
- ειδική και σχετική υγρασία 
- ειδικός όγκος 
- ειδική ενθαλ̟ία 
- σηµείο δρόσου αέρα 
- αισθητή και λανθάνουσα θερµότητα 
- συντελεστής αισθητής θερµότητας 
- σηµείο δρόσου και συντελεστής ̟αράκαµψης κλιµατιστικής συσκευής. 

Στη συνέχεια ̟αρουσιάζεται ο ψυχροµετρικός χάρτης και ε̟εξηγείται η α̟εικόνιση των 
καταστατικών µεγεθών σε αυτόν και η χρήση του. Παρουσιάζονται έ̟ειτα µία ̟ρος µία οι 
βασικές καταστατικές µεταβολές του αέρα στον ψυχροµετρικό χάρτη, δίνονται οι βασικές 
σχέσεις ισολογισµού ισχύος και µάζας ̟ ου τις διέ̟ουν και ε̟ιλύονται βασικά ̟ αραδείγµατα. 
Τέλος ̟ εριγράφεται η ε̟ίλυση ̟ ραγµατικών ̟ ερι̟τώσεων κλιµατισµού χώρων, σε θέρµανση 
και ψύξη. 

Στην ενότητα Ψυκτικών Φορτίων ̟αρουσιάζονται οι αρχές, τα δεδοµένα και οι 
µεθοδολογίες για τον υ̟ολογισµό ψυκτικών φορτίων σε κτήρια. Αναλυτικά θα 
̟αρουσιαστούν τα ακόλουθα θέµατα: 

1. Γενικές αρχές υ̟ολογισµού φορτίων: 
- συνθήκες θερµικής άνεσης, συνθήκες σχεδιασµού 
- εναλλαγές αέρα µε βάση τη χρήση του κτηρίου και υ̟ολογισµός φορτίου εναλλαγών 
- α̟ώλειες αερισµού, υ̟ολογισµός φορτίου α̟ωλειών µε βάση το µοντέλο LBL 
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- θερµικά κέρδη α̟ό ηλιακή ακτινοβολία, έµβια όντα και συσκευές 
- η έννοια της θερµικής ζώνης. 

2. Μέθοδοι υ̟ολογισµού ψυκτικών φορτίων (CLTD/SCL/CLF). 
Θα ̟αραδοθεί εργαστηριακή άσκηση υ̟ολογισµού ψυκτικών φορτίων α̟ό τους 

φοιτητές για ένα τυ̟ικό κτήριο. Η άσκηση θα υλο̟οιηθεί µε τη βοήθεια εµ̟ορικού 
λογισµικού και µε την ανά̟τυξή της, σε α̟λο̟οιηµένη µορφή, σε ̟ εριβάλλον excel α̟ό τους 
φοιτητές. 

Στην ενότητα Ψύξης Θα ̟αρουσιαστεί ο βασικός κύκλος ψύξης και οι ̟αραλλαγές 
του (υ̟ερθέρµανση και υ̟όψυξη) και θα α̟εικονισθεί σε διάγραµµα ̟ίεσης – ενθαλ̟ίας 
ψυκτικού µέσου. Θα δοθεί η διαδικασία ε̟ίλυσης βασικών ̟ροβληµάτων ψύξης µε χρήση 
του εν λόγω διαγράµµατος. 

Θα ̟αρουσιαστούν τα βασικότερα ψυκτικά µέσα, οι ιδιότητές τους και ο τρό̟ος 
ονοµατολογίας τους. Θα δοθούν τα αντίστοιχα διαγράµµατα ̟ίεσης – ενθαλ̟ίας των 
ψυκτικών µέσων. Θα γίνει ̟ αρουσίαση βασικού εξο̟λισµού ̟ αραγωγής ψύξης (̟.χ. chillers) 
µε αναλυτική ̟εριγραφή των τµηµάτων ̟ου τα α̟αρτίζουν και της λειτουργίας τους. 

Θα ̟αρουσιαστούν, τέλος, τα δίκτυα αεραγωγών και σωληνώσεων για τη διανοµή 
ψύξης σε κτήρια. Θα γίνει αναλυτική ̟αρουσίαση των εξαρτηµάτων ̟ου χρησιµο̟οιούνται, 
τα ανεξάρτητα τµήµατα ̟ου τα α̟αρτίζουν (̟ροσαγωγή και ανακυκλοφορία), και οι 
βασικές αρχές εγκατάστασης. Θα δοθούν χαρακτηριστικά σχεδιαστικά ̟αραδείγµατα. 

Τέλος θα δοθεί η αναλυτική διαδικασία διαστασιολόγησης των δικτύων και 
υ̟ολογισµού της συνολικής ̟τώσης ̟ίεσης σε αυτά. Στην ενότητα αυτή θα δοθεί ε̟ίσης 
εργαστηριακή άσκηση για τη διαστασιολόγηση και σχεδίαση δικτύου αεραγωγών για τη 
διανοµή ψύξης σε κτήριο. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μετάδοση Θερµότητας, Θερµοδυναµική, Θέρµανση Ψύξη 
Κλιµατισµός Ι, Μηχανική Ρευστών Ι και ΙΙ. 

 

 

Β.8.4. Ατµοστρόβιλοι - Ατµολέβητες 

Το µάθηµα ̟ραγµατεύεται µε τις ακόλουθες έννοιες: 
- Κατανόηση λεβήτων και στροβίλων γενικά. 
- Γνωριµία µε τις αρχές λειτουργίας και τα διαθέσιµα είδη λεβήτων. 
- Υ̟ολογισµός µεγέθους λεβήτων και των ε̟ί µέρους στοιχείων τους, συνολικού 

βαθµού α̟όδοσης της εγκατάστασης του λέβητα, καθώς και βαθµού α̟όδοσης των ε̟ί 
µέρους στοιχείων της εγκατάστασης. 

- Εκλογή τύ̟ου λέβητα ̟αραγωγής ατµού και θέρµανσης νερού, ανάλογα µε την 
ε̟ιθυµητή εργασία για την ο̟οία ̟ροορίζεται ο λέβητας. 

- Ιδιότητες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καυσίµων. 
- Κατανόηση τρό̟ου λειτουργίας των καυστήρων για τα στερεά, υγρά και αέρια 

καύσιµα. 
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- Ε̟ιλογή κατάλληλου καυστήρα ανάλογα µε την εφαρµογή και ̟εριγραφή 
µεθοδολογίας ρύθµισης καυστήρων. 

- Υ̟ολογισµός στοιχείων της καύσης των αερίων, υγρών και στερεών καυσίµων και 
στοιχειοµετρική ανάλυση των καυσαερίων. 

- Περιγραφή διαδικασίας ̟αραγωγής ατµού και κατάταξη λέβητων ατµού µε βάση 
διάφορα κριτήρια, ό̟ως το µέγεθος υδροθαλάµου, τον τρό̟ο κυκλοφορίας του 
εργαζόµενου µέσου, τον αριθµό διαδροµών καυσαερίων, τη διάταξη των καυστήρων 
και τη θέση της εγκατάστασης. 

- Υ̟ολογισµός βαθµού α̟όδοσης των ατµολεβήτων και των ̟αραµέτρων 
α̟οδοτικότητάς τους (εξατµιστική ικανότητα, ειδική ατµο̟οίηση και συντελεστές 
φόρτισης). 

- Υ̟ολογισµός µεγέθους και α̟όδοσης των υ̟ερθερµαντήρων ατµού. 
- Υ̟ολογισµός µεγέθους και α̟όδοσης των ̟ροθερµαντήρων τροφοδοτικού νερού. 
- Υ̟ολογισµός µεγέθους και α̟όδοσης των ̟ροθερµαντήρων του αέρα καύσης. 
- Γνωριµία µε τη µεθοδολογία κατασκευής λεβήτων (υγρού και ατµού). 

Αναλυτικότερα το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος χωρίζεται στις ακόλουθες θεµατικές 
ενότητες:  

Ατµοστρόβιλοι 

∆ιαδικασίες ̟αραγωγής ατµού: 

- Κατάταξη ατµολεβήτων (βάσει µεγέθους υδροθαλάµου, βάσει τρό̟ου κυκλοφορίας 
του εργαζόµενου µέσου, βάσει αριθµού διαδροµών καυσαερίων, βάσει διάταξης 
καυστήρων, βάσει θέσης εγκατάστασης). 

- Τύ̟οι ατµολεβήτων (κυλινδρικοί ατµολέβητες ή ατµολέβητες µε µεγάλο υδροθάλαµο, 
υδραυλωτοί ατµολέβητες ή λέβητες µε µικρό υδροθάλαµο). 

- Βαθµός α̟όδοσης ατµολέβητα (α̟ώλειες εστίας, α̟ώλειες καυσαερίων, α̟ώλειες 
τέφρας, λοι̟ές α̟ώλειες). 

- Στοιχεία κατασκευής λεβήτων και λεβήτων ατµού. 

  

Υ̟ερθερµαντήρες - Αναθερµαντήρες Ατµού 

- Τύ̟οι υ̟ερθερµαντήρων και αναθερµαντήρων (ακτινοβολίας, ε̟αφής). 
- Ρύθµιση θερµοκρασίας υ̟ερθέρµανσης και αναθέρµανσης. 
- Υ̟ολογισµός υ̟ερθερµαντήρων και αναθερµαντήρων (υ̟ολογισµός ε̟ιφάνειας 

συναλλαγής θερµότητας, υ̟ολογισµός ροής καυσαερίων, υ̟ολογισµός βαθµού 
α̟όδοσης). 

- Στοιχεία κατασκευής υ̟ερθερµαντήρων και αναθερµαντήρων. 

  

Ατµοστρόβιλοι 

- Τύ̟οι στροβίλων. 
- Τρίγωνα ταχυτήτων. 
- Συµ̟εριφορά στροβίλων στο ̟λήρες και µερικό φορτίο. 
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- Κύριος εξο̟λισµός ατµοστροβίλων. 

  

Προθερµαντήρες τροφοδοτικού νερού 

- Τύ̟οι ̟ροθερµαντήρων τροφοδοτικού νερού (οικονοµητήρες, ανάµιξης, ε̟αφής). 
- Υ̟ολογισµός ̟ροθερµαντήρων τροφοδοτικού νερού (υ̟ολογισµός ε̟ιφάνειας 

συναλλαγής θερµότητας, υ̟ολογισµός ροής καυσαερίων, υ̟ολογισµός βαθµού 
α̟όδοσης). 

- Στοιχεία κατασκευής ̟ροθερµαντήρων τροφοδοτικού νερού. 

  

Προθερµαντήρες αέρα καύσης 

- Τύ̟οι ̟ροθερµαντήρων αέρα καύσης (οικονοµητήρες, ανάµιξης, ε̟αφής). 
- Υ̟ολογισµός ̟ροθερµαντήρων αέρα καύσης (υ̟ολογισµός ε̟ιφάνειας συναλλαγής 

θερµότητας, υ̟ολογισµός ροής καυσαερίων, υ̟ολογισµός βαθµού  α̟όδοσης). 
- Στοιχεία κατασκευής ̟ροθερµαντήρων αέρα καύσης. 

  

Πύργοι ψύξης και συµ̟υκνωτές 

- Τύ̟οι Πύργων Ψύξης (Υγροί, Ξηροί). 
- Σηµασία του Συµ̟υκνωτή. 

Ενδεικτικές Ασκήσεις εφαρµογής υ̟ολογισµών ̟αρέχονται σε όλα τα ανωτέρω 
θέµατα. 

  Το µάθηµα συνοδεύεται α̟ό Εργαστήριο στο ο̟οίο εκτελούνται ̟ειραµατικές 
ασκήσεις µε τα ακόλουθα αντικείµενα: 

1. Προσδιορισµός Βαθµού α̟όδοσης Λέβητα µε άµεση και έµµεση µέθοδο. 
2. Προσδιορισµός Βαθµού α̟όδοσης Στροβίλου. 
3. Προσδιορισµός Βαθµού α̟όδοσης Ατµοηλεκτρικού Σταθµού. 
4. Ανάλυση καυσαερίων και υ̟ολογισµός της ̟ερίσσειας αέρα καύσης (εύρεση CO2, 

µέτρηση ̟αροχής µάζας καυσαερίων, µέτρηση ̟αροχής αέρα καύσης). 
5. Προσδιορισµός ελκυσµού λέβητα. 
6. Προσδιορισµός της ̟οιότητας καυσαερίων και των α̟οβαλλόµενων µε αυτά 

̟οσοτήτων θερµότητας. 
7. ∆ιαδικασία ελέγχου καυστήρων, µετρήσεις, ̟ροσδιορισµός µεγεθών. 
8. Εναλλάκτες θερµότητας. Προσδιορισµός συναλλασσοµένων ̟οσοτήτων θερµότητας 

σε εναλλάκτες οµορροής και αντιρροής. Προσδιορισµός της συµµετοχής της µόνωσης 
στην µεταβολή της α̟όδοσής τους. 

9. Μέτρηση θερµοκρασιών σε διάφορα σηµεία ατµολέβητα (είσοδος τροφοδοτικού 
νερού, έξοδος ζεστού νερού, έξοδος καυσαερίων, είσοδος αέρα καύσης). 

10. Θεωρητικός υ̟ολογισµός του λέβητα, µε βάση τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 
κατασκευαστή του λέβητα (ε̟ιφάνεια συναλλαγής θερµότητας, συντελεστή 
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µεταβίβασης θερµότητας) και µε βάση τις θερµοκρασίες της εστίας και της ροής 
καυσαερίων. 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανική Ρευστών Ι, Θερµοδυναµική Ι, Α̟ειροστικός Λογισµός Ι, 
Α̟ειροστικός Λογισµός ΙΙ, Φυσική Ι, Μετάδοση Θερµότητας Ι και ΙΙ. 

 
 

Β.8.5. Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

Το µάθηµα αυτό ̟αρουσιάζει τις βασικές έννοιες αξιο̟οίησης της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. ∆ίνονται στοιχεία και ̟αραδείγµατα α̟ό υφιστάµενα υδροηλεκτρικά έργα στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναλύονται τα ̟λεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της 
αξιο̟οίησης της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Εισάγεται η διάκριση µεταξύ των µεγάλων και 
µικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΥΗΕ). Στη συνέχεια ̟αρουσιάζονται οι βασικές 
διαµορφώσεις ενός ΥΗΕ: µε ή χωρίς δεξαµενή α̟οθήκευσης, µε τον υδροηλεκτρικό σταθµό 
ενσωµατωµένο στο φράγµα ή σε θέση ανεξάρτητη α̟ό αυτό. Εισάγεται η έννοια του 
αναστρέψιµου υδροηλεκτρικού και αναλύεται η διαδικασία της αντλησιοταµίευσης.  

∆ίνονται οι βασικές έννοιες αναφορικά µε την ̟ρωτογενή ̟ηγή ενέργειας, την 
υδροδυναµική ενέργεια και αναλύονται οι βασικές φάσεις και µεθοδολογίες εκτίµησης 
διαθέσιµου δυναµικού µέσω της υδρολογικής ανάλυσης: ̟ρωτεύουσα υδρολογική 
̟ληροφορία, ο υδρολογικός κύκλος, υδρολογικά µοντέλα, καµ̟ύλη διάρκειας ̟αροχής, 
µέτρηση α̟ορροής.  

Στη συνέχεια γίνεται ολοκληρωµένη ̟αρουσίαση των βασικών έργων ̟ολιτικού 
µηχανικού σε ένα ΥΗΕ: φράγµατα, υδροληψία, διώρυγες, θυροφράγµατα και δίνονται οι 
βασικές αρχές σχεδιασµού. Ακολουθεί η ̟αρουσίαση του ηλεκτροµηχανολογικού µέρους 
ενός ΥΗΕ, δηλαδή των αγωγών ̟ροσαγωγής και του υδροηλεκτρικού σταθµού. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στους διαθέσιµους τύ̟ους υδροστροβίλων, στις ̟εριοχές και στους 
̟εριορισµούς λειτουργίας τους, στη διαθέσιµη τυ̟ο̟οίηση ιδιαίτερα για µικρά ΥΗΕ. Ε̟ίσης 
̟αρουσιάζονται οι βασικές συνιστώσες του ηλεκτρολογικού εξο̟λισµού: ηλεκτρογεννήτριες, 
µετασχηµατιστές, µετρητικά όργανα, αυτοµατισµοί, ρυθµιστές στροφών και ο βοηθητικός 
εξο̟λισµός υδροηλεκτρικού σταθµού ̟αραγωγής.  

Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε βασικά οικονοµοτεχνικά στοιχεία και µεθοδολογία 
βελτιστο̟οίησης διαστασιολόγησης υδροηλεκτρικού έργου.  

Οι φοιτητές θα κληθούν να σχεδιάσουν και να διαστασιολογήσουν ένα µικρό 
υδροηλεκτρικό έργο. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Υδροδυναµικές Μηχανές, Μηχανική Ρευστών Ι. 
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9ο Εξάµηνο Ενεργειακής Κατεύθυνσης  
 

Β.9.1. Σύνθεση Ενεργειακών Συστηµάτων 

Το µάθηµα α̟οσκο̟εί στη σύνοψη των γνώσεων α̟ό ̟ροηγούµενα µαθήµατα 
(Υδροδυναµικές Μηχανές, Μ.Ε.Κ., Αιολικά Πάρκα, Θέρµανση – Ψύξη – Κλιµατισµός, 
Θερµικές Στροβιλοµηχανές κλ̟) µε σκο̟ό να καταδείξει τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο οι γνώσεις 
αυτές ενο̟οιούνται και συµβάλουν α̟ό κοινού στη µελέτη ενεργειακών συστηµάτων. Τούτο 
ε̟ιτυγχάνεται µέσω της µελέτης εφαρµοσµένων ̟αραδειγµάτων συστηµάτων ̟αραγωγής 
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Άρα το µάθηµα α̟οτελεί το συνδετικό κρίκο ανάµεσα 
στη θεωρία, ̟ου έχει ̟ροηγηθεί στα µαθήµατα των ̟ροηγούµενων εξαµήνων, και στην 
̟ράξη. 

Με την ολοκλήρωση των ̟αραδόσεων οι φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 
- έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες της ενέργειας και της ισχύος και να έχουν 

εξοικειωθεί µε τις µονάδες µέτρησής τους 
- έχουν συλλάβει την έννοια του ενεργειακού συστήµατος 
- έχουν κατανοήσει τι συνε̟άγεται η διαδικασία βελτιστο̟οίησης διαστασιολόγησης 

ενός ενεργειακού συστήµατος και να είναι σε θέση να συντάξουν µεθόδους 
διαστασιολόγησης µε διαφορετικά κριτήρια βελτιστο̟οίησης 

- έχουν ανα̟τύξει κριτική σκέψη σχετικά µε τη βέλτιστη ε̟ιλογή διαθέσιµων 
τεχνολογιών ̟αραγωγής και α̟οθήκευσης ενέργειας και να είναι σε θέση να 
τεκµηριώσουν τις ε̟ιλογές τους σχετικά µε τη σύνθεση ενός ενεργειακού συστήµατος 

- είναι σε θέση να συντάξουν µία ̟λήρη µελέτη διαστασιολόγησης και ̟ροσοµοίωσης 
λειτουργίας ενεργειακού συστήµατος, ξεκινώντας α̟ό την αναζήτηση των 
α̟αιτούµενων δεδοµένων α̟ό τις ό̟οιες διαθέσιµες ̟ηγές, την εκτέλεση 
υ̟ολογιστικών υ̟ολογισµών, έως την τελική σύνταξη και ̟αράδοση τεχνικής 
αναφοράς 

- είναι σε θέση να εκ̟ονήσουν µία ̟ λήρη µελέτη οικονοµικής αξιολόγησης ενεργειακού 
συστήµατος 

- έχουν συλλάβει τη σηµασία της ενέργειας ως καταναλωτικό ̟ροϊόν και τον 
ανα̟τυξιακό ρόλο ̟ου µ̟ορεί να έχει σε το̟ικό και εθνικό ε̟ί̟εδο 

- είναι σε θέση να ανα̟τύξουν ρόλο ηγετικό ̟ρος την ̟ροώθηση ανα̟τυξιακών 
ενεργειακών έργων ̟ρος τον ε̟ενδυτικό χώρο και ̟ρος το̟ικό – εθνικό ε̟ί̟εδο. 

Το µάθηµα ̟ραγµατεύεται θέµατα ̟ου αφορούν στη συνδυασµένη λειτουργία 
µηχανών µετατρο̟ής ενέργειας. Αρχικά δίνονται ορισµοί για βασικά µεγέθη ̟ου 
εµ̟λέκονται στη µελέτη ενεργειακών συστηµάτων και γενικότερα στη µετατρο̟ή ενέργειας, 
ό̟ως ̟ρωτογενής, αρχική και τελική ενέργεια, ε̟ιµέρους και συνολική α̟όδοση 
ενεργειακών µηχανών και συστηµάτων κλ̟.  

Στη συνέχεια το µάθηµα εξειδικεύεται εξετάζοντας βασικά και συγκεκριµένα 
ενεργειακά συστήµατα συγκεντρωµένης ή α̟οκεντρωµένης ̟ αραγωγής ̟ ου αφορούν σε δύο 
κύριες τελικές µορφές ενέργειας ̟ου καταναλώνονται α̟ό ανθρώ̟ινες δραστηριότητες: την 
ηλεκτρική και τη θερµική. Έτσι εξετάζονται θέµατα ό̟ως: 

- συµβατικά συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό θερµοηλεκτρικούς σταθµούς 
(σύνθεση συστηµάτων, ένταξη µονάδων, ευστάθεια και ασφάλεια συστηµάτων, 
κανόνες λειτουργίας τους κλ̟) 
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- ένταξη µονάδων µη εγγυηµένης ̟αραγωγής, κυρίως τεχνολογίες Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σε συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας 

- υβριδικοί σταθµοί Α.Π.Ε. ̟αραγωγής ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας, µικρού και 
µεγάλου µεγέθους, βελτιστο̟οίηση διαστασιολόγησής τους µε διαφορετικά κριτήρια 
(οικονοµικά ή ενεργειακά) για συγκεντρωµένη ή α̟οκεντρωµένη ̟αραγωγή (̟.χ. 
εφαρµογές στον κτηριακό τοµέα) 

- συµ̟αραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. 

Το µάθηµα α̟οσκο̟εί στην ̟αρουσίαση βασικών και άµεσα εφαρµόσιµων στην 
̟ράξη µεθόδων βελτιστο̟οίησης διαστασιολόγησης ενεργειακών συστηµάτων και στη 
σύγκριση της λειτουργίας τους µε συµβατικές τεχνολογίες ̟ αραγωγής ηλεκτρικής ή θερµικής 
ενέργειας σε µεγάλη και µικρή κλίµακα. 

Το µάθηµα ολοκληρώνεται στα ̟λαίσια του Εργαστηρίου µε την ̟αρουσίαση και τη 
µελέτη α̟ό τους φοιτητές διαστασιολόγησης, χωροθέτησης και ̟ροσοµοίωσης ετήσιας 
λειτουργίας συστηµάτων ̟αραγωγής ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας. Παραδίδονται δύο 
µε τρεις εργαστηριακές ασκήσεις. 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Υδροδυναµικές Μηχανές, Θερµοδυναµική, Μ.Ε.Κ., Θερµικές 
Στροβιλοµηχανές, Αιολική Ενέργεια και Εφαρµογές, Ηλιακή Ακτινοβολία και Εφαρµογές, 
Υδροηλεκτρική Ενέργεια. 

 

Β.9.2. Ενεργειακή Προσοµοίωση Κτηρίων 

Το µάθηµα αυτό ̟αρουσιάζει το ε̟ιστηµονικό και τεχνολογικό ̟εδίο αναφορικά µε 
την ενεργειακή διαχείριση κτηρίων, εγκαταστάσεων και υ̟οδοµών. Καταρχήν αναλύεται ο 
βασικός ρόλος των κτηριακών εγκαταστάσεων στην διαχείριση των ενεργειακών ̟ηγών σε 
̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο. Σε θεσµικό ε̟ί̟εδο, γίνεται αναφορά στις υφιστάµενες οδηγίες και 
στους κανονισµούς εκτίµησης και συµµόρφωσης σχετικά µε την ενεργειακή α̟όδοση 
κτηρίων και εγκαταστάσεων. 

Στη συνέχεια το µάθηµα υ̟εισέρχεται στις βασικές έννοιες της φυσικής των κτηρίων 
και του ορισµού συνθηκών ο̟τικής και θερµικής άνεσης. ∆ίνονται οι έννοιες των ̟αθητικών 
ηλιακών συστηµάτων και της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και ̟αρουσιάζονται βασικά 
ηλιακά ̟αθητικά συστήµατα. Παρουσιάζονται ̟αραδείγµατα αξιολόγησης της ε̟ίδρασης 
των ̟αθητικών ηλιακών συστηµάτων στη διαµόρφωση συνθηκών ο̟τικής και θερµικής 
άνεσης. Ε̟ίσης γίνεται αναφορά σε βιοκλιµατικές ̟αρεµβάσεις ανοιχτών χώρων και 
̟αρουσίαση µεθόδων και εφαρµογών εκτίµησης της συµβολής τους στη διαµόρφωση του 
µικροκλίµατος. 

Η ε̟όµενη ενότητα αφορά στην ̟αρουσίαση, στη µελέτη, στη διαστασιολόγηση 
ενεργητικών ενεργειακών συστηµάτων ̟αραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας α̟ό 
ανανεώσιµες ̟ηγές και εξοικονόµησης ενέργειας. Το µάθηµα ̟αρουσιάζει τις βασικές αρχές 
του σχεδιασµού για την ε̟ίτευξη της µικρότερης δυνατής κατανάλωσης ενέργειας σε κτήρια.  

Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε τη µελέτη χαρακτηριστικών ̟αραδειγµάτων 
αξιολόγησης ενεργειακής α̟όδοσης κτηριακών εγκαταστάσεων και υ̟οδοµών και µελετών 
ενεργειακής αναβάθµισης σε χαρακτηριστικές ̟ερι̟τώσεις (̟.χ. κτήρια οικιακής ή 
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ε̟αγγελµατικής χρήσης, αθλητικές υ̟οδοµές, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις). Εκτελείται 
ανάλυση ενεργειακής συµ̟εριφοράς κτηρίων. Μοντελο̟οίηση ενεργειακών φορτίων, 
µέθοδος ηµισταθερής κατάστασης µηνιαίου βήµατος, µοντελο̟οίηση συστηµάτων. 
Εκτελείται υ̟ολογισµός ενεργειακής α̟όδοσης κτηρίου, µε εναλλακτικές διαθέσιµες 
µεθοδολογίες & λογισµικά. Αναλύεται η διαδικασία της ενεργειακής ε̟ιθεώρησης κτηρίου 
και εγκαταστάσεων αυτού, οι α̟αιτήσεις και ο εξο̟λισµός.  

∆ίνεται τέλος, η έννοια των κτηρίων σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (near 
Zero Energy Buiding, nZEB). 

Μετά την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές θα έχουν: 
- κατανοήσει τη διαφορά µεταξύ διαστασιολόγησης µιας κτηριακής εγκατάστασης και 

της α̟οτίµησης της συµ̟εριφοράς και α̟οδοτικότητας της, της ενεργειακής της 
κατανάλωσης δηλαδή 

- κατανοήσει την ε̟ίδραση του ̟εριβάλλοντος και των  α̟αιτήσεων άνεσης στις 
ε̟ιλογές του ενεργειακού σχεδιασµού κτηρίων, 

- κατανοήσει τους στόχους του ενεργειακού σχεδιασµού σε τεχνικό, ̟ εριβαλλοντικό και 
οικονοµικό ε̟ί̟εδο, 

- α̟οκτήσει γνώση των ̟αθητικών και ενεργητικών συστηµάτων ̟ου µ̟ορούν να 
εφαρµοστούν σε ένα κτήριο, στην κατεύθυνση εξοικονόµησης ενέργειας και µέγιστης 
εκµετάλλευσης συστηµάτων ΑΠΕ. 

- µάθει να συνθέτουν τις υφιστάµενες µεθόδους, εργαλεία και τεχνολογίες στην 
κατεύθυνση βέλτιστου σχεδιασµού, 

- εφαρµόσει τις α̟οκτώµενες γνώσεις σε ένα ̟ρόβληµα Ενεργειακού Σχεδιασµού, 
σύµφωνα µε το Project σχεδιασµού κτηρίου χαµηλής/σχεδόν µηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης ( near Zero Energy Building ) ̟ου τους ανατίθεται 

- κατανοήσει τη διαφορά µεταξύ µεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης ενεργειακής 
συµ̟εριφοράς κτηρίου και ̟ιστο̟οίησης, 

- α̟οκτήσει γνώση για τις βασικές διαδικασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο ΚΕΝΑΚ (̟.χ. 
ενεργειακή µελέτη, ε̟ιθεώρηση), 

- εφαρµόσει τις α̟οκτώµενες γνώσεις σε ένα ̟ραγµατικό κτήριο (δικής τους ε̟ιλογής), 
- εµβαθύνει σε ̟ρακτικά θέµατα θερµικής άνεσης/ εγκαταστάσεων µέσω των 

εργαστηριακών ασκήσεων, 
- κατανοήσει την ε̟ίδραση της κατανάλωσης συµβατικών καυσίµων στην 

̟εριβαλλοντική συµ̟εριφορά ενός κτηρίου. 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Ηλιακή Ακτινοβολία και Εφαρµογές, Αιολική Ενέργεια και 
Εφαρµογές, Μετάδοση Θερµότητας Ι και ΙΙ, Θέρµανση Ψύξη Κλιµατισµός Ι και ΙΙ. 

 

Β.9.3. Λοι̟ές Μορφές ΑΠΕ – Συµ̟αραγωγή – Έξυ̟να ∆ίκτυα  

Στο µάθηµα αυτό εξετάζονται µορφές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ̟ου δεν 
καλύ̟τονται α̟ό άλλα µαθήµατα, ό̟ως η Γεωθερµία, η Βιοµάζα, η Κυµατική και η 
Παλιρροιακή Ενέργεια, καθώς ε̟ίσης και ̟ροηγµένα ενεργειακά συστήµατα ̟ου 
συµβάλλουν στην ορθολογική ενέργειας και στη µεγιστο̟οίηση της ενεργειακής α̟όδοσης, 
ό̟ως τα συστήµατα συµ̟αραγωγής και τα έξυ̟να ενεργειακά δίκτυα. 
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Στην ενότητα της Γεωθερµίας, ̟αρουσιάζεται αρχικά η Γεωθερµία ως ανανεώσιµη 
̟ηγή ενέργειας και δίνεται η διακριτο̟οίηση των διαθέσιµων γεωθερµικών ̟εδίων και 
αναλύονται οι µεθοδολογίες διευρεύνησης και εκτίµησης γεωθερµικού δυναµικού. 
Παρουσιάζονται βασικές γεωλογικές – γεωτεχνικές έννοιες. ∆ίνονται οι βασικές τεχνολογίες 
αξιο̟οίησης γεωθερµικών ̟εδίων για ̟αραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας και 
̟αρουσιάζονται µέθοδοι σχεδίασης, χωροθέτησης και διαστασιολόγησης. 

Αναφορικά µε τη Βιοµάζα, ̟αρουσιάζονται οι βασικές ̟ρώτες ύλες ̟αραγωγής 
βιοµάζας και βιοκαυσίµων (ξυλεία, ̟αρα̟ροϊόντα αγροτικών καλλιεργειών, ενεργειακές 
καλλιέργειες, αστικά ή κτηνοτροφικά οργανικά α̟όβλητα, α̟όβλητα α̟ό τη βιοµηχανία 
τροφίµων). Γίνεται διάκριση των βιοκαυσίµων σε στερεά, υγρά και αέρια και 
̟αρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους (̟υκνότητα, ̟εριεχόµενο υγρασίας, 
κατώτατη θερµογόνος δύναµη). Παρουσιάζονται οι βασικές διεργασίες ̟αραγωγής 

βιοκαυσίµων (κοµ̟οστο̟οίηση, αεριο̟οίηση, µετεστερο̟οίηση, ̟υρόλυση, αναερόβια 

χώνευση. ∆ίνονται χαρακτηριστικά µεγέθη διαδικασίας ̟αραγωγής βιοµάζας, αναφορικά 
µε την α̟αιτούµενη ̟ρώτη ύλη και το κόστος ̟αραγωγής ανά µονάδα τελικού ̟ροϊόντος. 

Στην ε̟όµενη ενότητα ̟αρουσιάζονται οι βασικότερες τεχνολογίες ̟ου έχουν ως 
σήµερα ανα̟τυχθεί για την ανάκτηση ενέργειας θαλάσσιων κυµάτων και ̟αλίρροιας. 
∆ίνονται χαρακτηριστικά µεγέθη αναφορικά µε τα συστήµατα αυτά, ό̟ως η ̟υκνότητα 
ισχύος, ο συντελεστής α̟ασχόλησης, το κόστος εγκατάστασης και ̟αραγωγής και το µέγεθος 
των ̟ιλοτικών συστηµάτων ̟ου έως σήµερα έχουν εγκατασταθεί. Αναλύεται η φιλοσοφία 
λειτουργία και η λειτουργική δοµή του κάθε συστήµατος.  

Παρουσιάζονται οι βασικές εναλλακτικές τεχνολογίες συµ̟αραγωγής ηλεκτρισµού 
και θερµότητας (θερµοηλεκτρικοί σταθµοί, α̟οκεντρωµένα συστήµατα, µονάδες 
τρι̟αραγωγής). ∆ίνεται η έννοια των συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης. 
Παρουσιάζονται οι βασικές συνιστώσες τους (δίκτυα, εναλλάκτες θερµότητας, εναλλακτικές 
συνδεσιµότητες κλ̟) και ̟ αρουσιάζονται χαρακτηριστικά ̟ αραδείγµατα διαστασιολόγησης 
και σχεδίασης συστηµάτων συµ̟αραγωγής και τηλε-κλιµατισµού. 

Τέλος, το µάθηµα ολοκληρώνεται µε την εισαγωγή της έννοιας των έξυ̟νων δικτύων. 
Παρουσιάζεται το εννοιολογικό µοντέλο έξυ̟νων δικτύων και αναλύονται: 

- οι λειτουργικότητες των έξυ̟νων δικτύων 
- η έννοια της διαχείρισης ζήτησης α̟ό την ̟ λευρά των καταναλωτών και οι διαθέσιµες 

στρατηγικές υλο̟οίησής της 
- τα ̟ρογράµµατα υλο̟οίησης διεργασιών έξυ̟νων δικτύων  
- οι α̟αιτούµενες τεχνολογίες (τηλε̟ικοινωνίες, ηλεκτρικά δίκτυα, τεχνολογίες και 

εφαρµογές διαχείρισης ζήτησης, συσκευές α̟οκεντρωµένης ̟αραγωγής και 
α̟οθήκευσης ενέργειας) 

- τα αναµενόµενα οφέλη αλλά και οι δυσκολίες ανά̟τυξης έξυ̟νων δικτύων. 

 
Α̟αιτούµενες γνώσεις: Θερµοδυναµική, Θερµικές Στροβιλοµηχανές, Μετάδοση 
Θερµότητας Ι και ΙΙ, Πληροφορική για Μηχανικούς, Χηµική και Περιβαλλοντική 
Τεχνολογία, Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου. 
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Β.9.4. Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Πολιτική 

Το ̟εριεχόµενο του µαθήµατος εκτείνεται στα ακόλουθα θέµατα: 
- Σύγχρονα ̟εριβαλλοντικά ̟ροβλήµατα, διεθνείς ̟ροσεγγίσεις 
- Παγκόσµια ̟ροβλήµατα (̟λανητική θέρµανση, όξινη βροχή, καταστροφή όζοντος) 
- Ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές για το ̟εριβάλλον 
- Μελέτες κύκλου ζωής (LCA) και µελέτες ̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων 
- Πρότυ̟α ΙSO 14001 και ̟εριβαλλοντικές αναφορές (environmental reporting)  
- Αέρια ρύ̟ανση (όριο εκ̟οµ̟ών και συγκεντρώσεων, νοµοθεσία, ε̟ιδράσεις στην 

υγεία, ̟ρωτογενείς και δευτερογενείς ρυ̟αντές, µετεωρολογία, ατµοσφαιρική 
διασ̟ορά, διάχυση και ̟λούµια, θερµοκρασιακή αναστροφή).  
 Βιοµηχανική αέρια αντιρρύ̟ανση (̟αγίδες, κυκλώνες, σακόφιλτρα, 

ηλεκτροστατικά φίλτρα, ̟λυντρίδες, ενεργός άνθρακας) 
 Τεχνολογίες και µέθοδοι µέτρησης συγκεντρώσεων αερίων ρυ̟αντών  

- Ποιότητα ̟εριβάλλοντος εσωτερικών χώρων (θερµική και ο̟τική άνεση, εξαερισµός, 
µετρήσεις ̟αραµέτρων ̟οιότητας).  

- Η/Μ σχεδιασµός εγκαταστάσεων ε̟εξεργασίας νερού και α̟οβλήτων (αντλιοστάσια 
ακαθάρτων, αεριστήρες διάχυσης, φιλτρό̟ρεσσες και άλλες τεχνολογίες α̟ονέρωσης, 
καύση ιλύος σε ρευστοιηµένες κλίνες) 

- Η/Μ εξο̟λισµός συλλογής και ε̟εξεργασίας α̟ορριµµάτων (συµ̟ίεση, 
βελτιστο̟οίηση µεταφοράς, µηχανική διαλογή- ανακύκλωση, ε̟ί̟λευση, σ̟αστήρες, 
καύση και ̟υρόλυση α̟ορριµµάτων) 

- Ρύ̟ανση θορύβου, θερµική ρύ̟ανση, ο̟τική ρύ̟ανση, ακτινοβολίες 
- Μεγάλα βιοµηχανικά ατυχήµατα και διαχείριση κινδύνου 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μηχανική Ρευστών Ι και ΙΙ, Χηµική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 
Υδροδυναµικές Μηχανές, Στατιστική, Πληροφορική για Μηχανικούς. 

 
 

Β.9.5. Βιορευστοµηχανική 

Το µάθηµα στοχεύει σε φοιτητές ̟ου έχουν α̟οκτήσει ένα αξιόλογο ε̟ιστηµονικό 
υ̟όβαθρο στη Μηχανική των Ρευστών και ενδιαφέρονται στην εξειδίκευση των γνώσεων 
̟ου α̟οκόµισαν στους κλάδους υγείας. Συνε̟ώς, µε την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι 
φοιτητές θα ̟ρέ̟ει να: 

- γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ρεολογίας του αίµατος καθώς και φυσιολογία του 
κυκλοφορικού συστήµατος γενικότερα 

- είναι σε θέση να µοντελο̟οιούν µη – Νευτώνεια ρευστά 
- γνωρίζουν την αιµοδυναµική συµ̟εριφορά διαφόρων ανευρυσµατικών ̟αθήσεων 

(εγκεφαλικά, κοιλιακής αορτής) 
- ̟ροσοµοιώνουν αριθµητικά τις αιµοδυναµικές συνθήκες διαφόρων ̟αθολογικών 

καταστάσεων ό̟ως στενώσεις ή ανευρύσµατα 
- εξοικειωθούν µε το µοντέλο του Windkessel και την ̟αλµική ροή (̟αράµετρο του 

Womersley) 
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- έχουν µελετήσει ροές σε ελαστικούς σωλήνες ή σε κατασκευές µε κινούµενα όρια και 
κατ΄ε̟έκταση την αλληλε̟ίδραση των ελαστικών τοιχωµάτων των αγγείων µε την 
αιµοδυναµική 

- γνωρίζουν τις βασικές αρχές της µικροκυκλοφορίας 
- α̟οκτήσουν τις βασικές γνώσεις όσο αφορά τη λειτουργία διαφόρων ιατρικών 

µηχανηµάτων ̟ου σχετίζονται µε τη Βιορευστοµηχανική (̟αροχόµετρα, ̟ιεσόµετρα, 
υ̟έρηχοι). 

Το µάθηµα ̟εριγράφεται α̟ό τις κάτωθι βασικές έννοιες: 
- Στρωτή και τυρβώδης ροή 
- Μη – Νευτώνεια ρευστά 
- Μοντέλο Windkessel και ̟αράµετρος Womersley 
- Ανευρύσµατα 
- Ιξωδοµετρία 
- Μετρητικά όργανα 
- Μικροκυκλοφορία 

Ασκήσεις ̟ράξης συνοδεύουν την θεωρία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου µε 
σκο̟ό την ̟ληρέστερη κατανόηση της ύλης.  

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙΙ, Τεχνική Μηχανική, ∆υναµική και 
Ταλαντώσεις, Μηχανική Ρευστών Ι, Μηχανική Ρευστών ΙΙ. 

  



 97

ΙV.2.Γ. Κατεύθυνση Ροµ̟οτικής - Μηχατρονικής 
 

7ο Εξάµηνο Κατεύθυνσης Ροµ̟οτικής - Μηχατρονικής 
 

Γ.7.1. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου 

Ο έλεγχος µηχανών, εγκαταστάσεων και διεργασιών είναι βασικό στοιχείο της 
ε̟ιστήµης και τεχνολογίας της Μηχανολογίας. Στόχος του ̟ ροχωρηµένου αυτού µαθήµατος 
της κατεύθυνσης Ροµ̟οτικής – Μηχατρονικής, είναι το να δώσει στον φοιτητή τις 
α̟αραίτητες γνώσεις ελέγχου καθώς και την τεχνολογία ̟ου είναι α̟αραίτητη ̟ροκειµένου 
να σχεδιάσει, να αναλύσει την λειτουργία, να ̟ροσοµοιώσει και εν τέλει να υλο̟οιήσει 
«α̟αιτητικά» συστήµατα ελέγχου κλειστού βρόχου. 

Η ύλη του µαθήµατος ̟εριλαµβάνει: Εισαγωγή, ιστορική αναδροµή, χαρακτηριστικά 
̟αραδείγµατα συστηµάτων ελέγχου κλειστού βρόχου α̟ό την βιοµηχανία, τις 
εγκαταστάσεις και τις µηχανές. Μαθηµατικά µοντέλα φυσικών συστηµάτων. Συναρτήσεις 
µεταφοράς. Εξισώσεις κατάστασης. Ανάλυση µεταβατικής α̟όκρισης. Ευστάθεια γραµµικών 
συστηµάτων. Βασικές δράσεις ελέγχου. Ανάλυση των βασικών δράσεων µε τη βοήθεια του 
τό̟ου των ριζών. Α̟όκριση συχνότητας. Αναφορά, συνο̟τική ̟ αρουσίαση ανα̟αράστασης 
συστηµάτων ελέγχου στο χώρο κατάστασης : Ανάδραση µεταβλητών κατάστασης. Βέλτιστος 
έλεγχος. Αναφορά σε άλλες ̟ροσεγγίσεις ελέγχου : Ασαφής λογική, νευρωνικά δίκτυα, 
γενετικοί αλγόριθµοι. 

Στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος οι φοιτητές : Σχεδιάζουν και ̟ ροσοµοιώνουν 
την συµ̟εριφορά συστηµάτων  κλειστού βρόχου µε την βοήθεια κατάλληλων εργαλείων (̟.χ. 
Simulink). Υλο̟οιούν σύστηµα κλειστού βρόχου ελέγχου ταχύτητας και θέσης 
(σερβοµηχανισµό). 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Α̟ειροστικός Λογισµός Ι,  Πληροφορική, Πληροφορική για 
Μηχανικούς, Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου. 

 

Γ.7.2. Προχωρηµένος Προγραµµατισµός 

Το µάθηµα έχει ως στόχο: 
α. να εισάγει τους φοιτητές στην C (µια γλώσσα χαµηλού ε̟ι̟έδου) 
β. να ̟αρουσιάσει έννοιες αντικειµενοστραφούς ̟ρογραµµατισµού στην C++, και 

τέλος  
γ. να ̟αρουσιάσει ̟ροχωρηµένες έννοιες ̟ρογραµµατισµού.  

Το µάθηµα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: 
1. Προγραµµατισµός σε C, 
2. Αντικειµενοστραφής ̟ρογραµµατισµός 
3. Προχωρηµένες έννοιες. 

Η ενότητα  Προγραµµατισµός σε C, ̟εριλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα: 
- Ανα̟αράσταση αριθµών στο δυαδικό/οκταδικό/δεκαεξαδικό σύστηµα 
- Τελεστές: αριθµητικοί, λογικοί, σχεσιακοί, bitwise 
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- ∆οµές δεδοµένων   
- Συναρτήσεις και µεταβλητές 
- Τελεστές 
- Έλεγχος ροής 
- Πίνακες 
- ∆είκτες (Pointers), αριθµητικές διευθύνσεις, ̟ίνακας δεικτών 
- Interrupts (ρουτίνες διακο̟ής ̟ρογράµµατος). 

Η ενότητα  Aντικειµενοστραφής ̟ρογραµµατισµός, ̟εριλαµβάνει έννοιες ό̟ως: 
- Τι είναι ο αντικειµενοστραφής ̟ρογραµµατισµός στην C++ 
- Κλάσσεις και αντικείµενα 
- Constructor και ~ 
- Αντικείµενα σαν ορίσµατα συναρτήσεων  
- Κληρονοµικότητα (Inheritance),  
- Y̟ερφορτωση (Overloading) 
- Ενθυλάκωση (Encapsulation),  Πρόσβαση στις συναρτήσεις 
- Αφαίρεση (Abstraction),  
- Πολύµορφισµός (Polymorphism),  
- ∆ιασυνδέσεις (Interfaces) 
- Σύγκριση µε άλλες αντικειµενοστρεφείς γλώσσες. 

Η ενότητα Προχωρηµένες έννοιες C ̟αρουσιάζει τις ακόλουθες έννοιες: 
- Αρχεία (Files and streams) 
- ∆ιαχείριση Σφαλµάτων/Εξαιρέσεων 
- ∆υναµική Παραχώρηση µνήµης 
- Ονοµατοχώροι (Namespaces) 
- Πρότυ̟α (templates) και Γενικός Προγραµµατισµός (Generic Programming) 
- ∆ιαχείριση Σηµάτων (Signal Handling)/Interrupts 
- Design Patterns 

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:  
- Γράψουν, να µεταγλωττίσουν και να εκτελέσουν ένα ̟ρόγραµµα σε γλώσσα C 
- ε̟ιλέξουν τους τύ̟ους δεδοµένων και τους αλγόριθµους ̟ου είναι κατάλληλοι για 

την αρχιτεκτονική, 
- να κατανοήσουν έννοιες αντικειµενοστραφούς ̟ρογραµµατισµού και να 

αντιληφθούν διαφορές µε τις άλλες ̟ροσεγγίσεις (διαδικασιακός, συναρτησιακός). 
- Είναι ικανοί να χρησιµο̟οιήσουν ̟ιο ̟ροχωρηµένες λειτουργίες της C++. 
- Υλο̟οιήσουν µια κλάση µε τις α̟αραίτητες σχεδιαστικές αρχές, για την ε̟ίλυση 

ενός ̟ροβλήµατος 
- Βελτιώσουν την ικανότητα τους να λύσουν ̟ροβλήµατα 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Πληροφορική, Πληροφορική για Μηχανικούς. 

 

Γ.7.3. Ε̟ενεργητές για Μηχατρονικά Συστήµατα 

Ε̟ενεργητής είναι η βασική εκείνη µονάδα κάθε µηχατρονικού συστήµατος η ο̟οία 
αναλαµβάνει να εξασκήσει δύναµη ή ρο̟ή ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί η ζητούµενη κίνηση. 
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Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τις βασικές κατηγορίες των 
ε̟ενεργητών και µε την διαδικασία διε̟αφής (interface) τους µε το σύστηµα ελέγχου. Η  ύλη 
του µαθήµατος ̟εριλαµβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες ε̟ενεργητών : Πνευµατικοί, 
υδραυλικοί, ηλεκτρικοί και ειδικοί.  

α. Πνευµατικοί ε̟ενεργητές  (Α1) Βασικές κατηγορίες : γραµµικοί, ̟εριστροφικού 
τύ̟ου. (Α2) Βαλβίδες και έλεγχος ̟νευµατικών ε̟ενεργητών, έλεγχος δύναµης και 
ταχύτητας ε̟ενέργειας. (Α3) Πνευµατικά σερβοσυστήµατα.  

β. Υδραυλικοί ε̟ενεργητές: (Β1) Βασικές κατηγορίες : γραµµικοί, υδραυλικοί 
κινητήρες. (Β2) Βαλβίδες και έλεγχος υδραυλικών  ε̟ενεργητών, έλεγχος δύναµης 
και ταχύτητος ε̟ενέργειας. (Β3) Υδραυλικά  σερβοσυστήµατα. 

γ. Ηλεκτρικοί ε̟ενεργητές: (Γ1) Βηµατικοί κινητήρες, (Γ2) Σερβοκινητήρες, (Γ3) 
Ηλεκτρονικά στοιχεία οδήγησης βηµατικών κινητήρων και σερβοκινητήρων 
(Electric drives) 

δ. Ειδικοί ε̟ενεργητές: (∆1) Πιεζοηλεκτρικοί, (∆2) Shape memory alloys, (∆3) MEMS. 

Μετά το ̟έρας του µαθήµατος, ο φοιτητής µ̟ορεί : 
-  να κατανοεί τις βασικές αρχές λειτουργίας µιας ̟λειάδας ε̟ενεργητών  ̟ου 

χρησιµο̟οιούνται στην βιοµηχανία τη ροµ̟οτική και τα µηχατρονικά συστήµατα. 
- να είναι σε θέση να ε̟ιλέξει και να χρησιµο̟οιήσει τον κατάλληλο ε̟ενεργητή 

δεδοµένης της ε̟ιθυµητής εφαρµογής  
- να ε̟ιλέγει και να χρησιµο̟οιεί τα κατάλληλα κυκλώµατα ̟ροσαρµογής, ̟ου 

ενδεχοµένως α̟αιτούνται, για την οδήγηση των ε̟ενεργητών. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική, Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου. 

 

Γ.7.4. Αισθητήρια Όργανα και Συστήµατα Μετρήσεων 

Ο µαθησιακός στόχος του µαθήµατος είναι δι̟λός: Αφ’ ενός να ̟αρουσιάσει στους 
φοιτητές ένα ευρύ φάσµα αισθητηρίων οργάνων και αφ΄ ετέρου να τους εξοικειώσει µε τις 
διαδικασίες ̟ρόσληψης του σήµατος του αισθητήρα και εν τέλει µέτρησης µε την βοήθεια 
υ̟ολογιστικών τεχνικών και συστηµάτων.  

Η  ύλη του µαθήµατος ̟εριλαµβάνει: Βασικές αρχές διαδικασίας µέτρησης. Ακρίβεια, 
ευαισθησία, ε̟αναληψιµότητα. Εισαγωγή στους αισθητήρες ως µορφοµετατρο̟είς φυσικών 
µεγεθών σε σήµατα. Αισθητήρες κινηµατικών µεγεθών: Μετατό̟ιση, γραµµική ταχύτητα, 
ε̟ιτάχυνση, γωνιακή θέση, γωνιακή ταχύτητα. Αισθητήρες εντατικών µεγεθών : Πίεση, 
δύναµη, ρο̟ή. Αισθητήρες ροής και στάθµης. Μέτρηση ηλεκτρικών µεγεθών : Τάση, ρεύµα. 
Ισχύς. Μέτρηση θερµοκρασίας. Αισθητήρες α̟όστασης (range sensors).  Αισθητήρες MEMS. 
∆ιε̟αφή (interface) αισθητήρων µε µετρητικά συστήµατα βασιζόµενα σε Η/Υ. 

Μετά το ̟έρας του µαθήµατος, ο φοιτητής θα µ̟ορεί: 

- να κατανοεί τις βασικές αρχές λειτουργίας µιας ̟λειάδας αισθητήρων ̟ου 
χρησιµο̟οιούνται στην βιοµηχανία τη ροµ̟οτική και τα µηχατρονικά συστήµατα. 

- να είναι σε θέση να ε̟ιλέξει και να χρησιµο̟οιήσει τον κατάλληλο αισθητήρα 
δεδοµένης της ε̟ιθυµητής εφαρµογής  
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- να ε̟ιλέγει και να χρησιµο̟οιεί τα κατάλληλα κυκλώµατα ̟ροσαρµογής, ̟ου 
ενδεχοµένως α̟αιτούνται, για την αξιο̟οίηση της ̟ληροφορίας ̟ου εξάγουν οι 
αισθητήρες. 

- να ̟ραγµατο̟οιεί µε ακρίβεια µετρήσεις φυσικών µεγεθών, ̟αραµέτρων και 
µεταβλητών ̟ου εµφανίζονται στην εκάστοτε εφαρµογή.   

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική, Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου. 
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8ο Εξάµηνο Κατεύθυνσης Ροµ̟οτικής - Μηχατρονικής 
 

Γ.8.1. Ροµ̟οτική I 

Ο σκο̟ός του µαθήµατος είναι και να δώσει στους φοιτητές τις α̟αραίτητες γνώσεις 
και τα κατάλληλα µαθηµατικά εργαλεία ̟ροκειµένου να µ̟ορέσουν να κατανοήσουν σε 
βάθος την λειτουργία και τον τρό̟ο ελέγχου των βιοµηχανικών ροµ̟ότ. Ε̟ίσης να τους 
δώσει την δυνατότητα να ελέγξουν και να καθοδηγήσουν τόσο σε ε̟ί̟εδο ̟ροσοµοίωσης, 
όσο και σε ̟ρακτικό ε̟ί̟εδο ένα ̟ραγµατικό αρθρωτό ροµ̟οτικό βραχίονα 6 βαθµών 
ελευθερίας. Η θέση της ροµ̟οτικής τεχνολογίας στην βιοµηχανία και στα συστήµατα 
̟αραγωγής. Παραδείγµατα χρήσης ροµ̟οτικών συστηµάτων σε εργασίες ̟ου συναντώνται 
στην βιοµηχανία (συγκολλήσεις, κατεργασίες λείανσης – κο̟ής, συναρµολόγηση, βαφή και 
̟αρουσίαση ̟λήθος άλλων εφαρµογών).  

Βασικές έννοιες ροµ̟οτικών βραχιόνων, βαθµοί κινητικότητας και βαθµοί 
ελευθερίας, βασικές ροµ̟οτικές αρθρώσεις, ανοικτές-κλειστές κινηµατικές αλυσίδες, 
ακρίβεια, ε̟αναληψιµότητα και ωφέλιµο φορτίο στα βιοµηχανικά ροµ̟ότ. Είδη ροµ̟ότ 
σταθερής βάσης, ταξινόµηση βραχιόνων βάσει της γεωµετρικής τους διαµόρφωσης, 
συσχετισµός των βιοµηχανικών ροµ̟ότ µε τα συστήµατα CAM. ∆ιάφορα είδη ροµ̟οτικής 
αρ̟άγης, αισθητήρων και ε̟ενεργητών ̟ου χρησιµο̟οιούνται στα βιοµηχανικά ροµ̟οτικά 
συστήµατα.  

Καθώς οι αρθρωτοί βραχίονες α̟οτελούν µια αλυσίδα στερεών σωµάτων ̟ου 
κινούνται στον χώρο, οι βασικές έννοιες και τα µαθηµατικά εργαλεία ̟ου α̟αιτούνται 
εισάγονται µέσα α̟ό την µελέτη της κινηµατικής του στερεού σώµατος. Γίνεται εισαγωγή στη 
θεωρία οµογενών µετασχηµατισµών: ̟λαίσια συντεταγµένων, ανύσµατα θέσης, ̟ίνακες 
στροφής, σύνθεση οµογενών µετασχηµατισµών. Περιγραφή ̟ροσανατολισµού µε γωνίες 
Euler, µε γωνίες γύρω α̟ό σταθερούς άξονες, µε ισοδύναµο άξονα και γωνία στροφής  και 
µε τετραδόνια (quaternions). 

Ευθεία κινηµατική ανάλυση ροµ̟οτικού βραχίονα: κινηµατικές ̟αράµετροι 
βραχίονα και κινηµατικές εξισώσεις. Αντίστροφη κινηµατική ανάλυση ροµ̟οτικού 
βραχίονα: ύ̟αρξη λύσεων, χώρος εργασίας, και µέθοδοι ε̟ίλυσης του αντίστροφου 
κινηµατικού ̟ροβλήµατος. Ιακωβιανή ροµ̟οτικού βραχίονα: τρό̟οι υ̟ολογισµού και 
εφαρµογές της Ιακωβιανής.  Σχεδίαση τροχιάς ροµ̟οτικού βραχίονα στο χώρο των 
αρθρώσεων και στον καρτεσιανό χώρο κίνησης του άκρου της αρ̟άγης.  

Αναφορά στις γλώσσες ̟ρογραµµατισµού υψηλού ε̟ι̟έδου ̟ου χρησιµο̟οιούνται 
στα βιοµηχανικά ροµ̟ότ. Ανάθεση υλο̟οίηση έργου (project) στους φοιτητές για την 
κινηµατική ̟ροσοµοίωση σχεδίασης τροχιάς βιοµηχανικού βραχίονα. Ανάθεση 
εργαστηριακών ασκήσεων στους φοιτητές για τον ̟ρογραµµατισµό ̟ραγµατικού 
βιοµηχανικού ροµ̟οτικού βραχίονα σε διάφορες εργασίες συναρµολόγησης και σχεδίασης 
τροχιάς.  

Τα ̟ροσδοκώµενα µαθησιακά α̟οτελέσµατα για τους φοιτητές ̟ου θα 
̟αρακολουθήσουν το µάθηµα είναι τα εξής:  

- Κατανόηση των ̟οιο σηµαντικών θεµατικών ̟εριοχών της ροµ̟οτικής ό̟ως ε̟ίσης 
και του τρό̟ου λειτουργίας των ροµ̟οτικών συστηµάτων. 
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- Α̟όκτηση γνώσης για το state-of-the-art των ροµ̟οτικών συστηµάτων ̟ου 
χρησιµο̟οιούνται στην βιοµηχανία. 

- Α̟όκτηση α̟αραίτητων γνώσεων για την κινηµατική µοντελο̟οίηση ροµ̟οτικών 
συστηµάτων.    

- Ικανότητα ̟ρογραµµατισµού ενός βιοµηχανικού ροµ̟ότ ώστε να ε̟ιτελεί εργασίες 
σε βιοµηχανικό ̟εριβάλλον. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Πληροφορική, Πληροφορική για Μηχανικούς, Θεωρία και 
Τεχνολογία Ελέγχου, Αισθητήρες και Συστήµατα Μετρήσεων, Συστήµατα Αυτοµάτου 
Ελέγχου  

 

Γ.8.2. Τεχνολογία και Εφαρµογές Μικροελεγκτών 

Το µάθηµα α̟οσκο̟εί στη γνωριµία των φοιτητών µε τα χαρακτηριστικά, τον 
̟ρογραµµατισµό και τις εφαρµογές των µικροελεγκτών, έχοντας ως βασικό υ̟όδειγµα µια 
διαδεδοµένη και ανοιχτού κώδικα  οικογένεια µικροελεγκτών. Η διδασκαλία του µαθήµατος 
̟εριλαµβάνει διαλέξεις θεωρίας και εργαστηριακές ασκήσεις. 

Το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος ̟εριλαµβάνει τα εξής: δοµή και βασικές 
αρχιτεκτονικές, τύ̟οι µνήµης και hardware υ̟οστήριξης, ̟αρουσίαση της οικογένεια των 
µικροελεγκτών ̟ου χρησιµο̟οιείται ως υ̟όδειγµα στο µάθηµα. ∆ιαχείριση δυαδικής 
̟ληροφορίας, συστήµατα ανα̟αράστασης και κωδικο̟οίησης αριθµών. Προγραµµατισµός 
µικροελεγκτών σε γλώσσες C και wiring-C ιδιαιτερότητες και βασικά εργαλεία. Ψηφιακές 
θύρες εισόδου – εξόδου. Μηχανισµός interrupts, γραµµές εξωτερικών διακο̟ών. 
Χρονιστές/α̟αριθµητές. τύ̟οι µετατρο̟έων A/D και D/A, βασικές αρχές δειγµατοληψίας 
σήµατος, θεώρηµα δειγµατοληψίας του Shanon. Πρωτόκολλα σύγχρονης και ασύγχρονης 
σειριακής ε̟ικοινωνίας. Ολοκλήρωση ενσωµατωµένων συστηµάτων µε µικροελεγκτή – 
̟αραδείγµατα εφαρµογών. Ε̟ιλογή τεχνολογιών και ̟αραµέτρων υλο̟οίησης ψηφιακών 
ελεγκτών, ̟ρογραµµατισµός συστηµάτων ̟ραγµατικού χρόνου. 

Το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος ̟εριλαµβάνει τα εξής: εισαγωγή στο 
̟εριβάλλον ̟ρογραµµατισµού, ψηφιακές θύρες, αναλογικές θύρες και ψευδοαναλογικές 
θύρες εξόδου, καταγραφή δεδοµένων, οδήγηση 7-segment display και οθόνης LCD, 
διασύνδεση και ̟ρογραµµατισµός µονάδων ̟ληκτρολογίου, χρήση interrupts, χρονιστές-
α̟αριθµητές, γεννήτριες ̟αλµοσειρών, ̟αραγωγή σηµάτων PWM, ο µετατρο̟έας A/D, 
ασύγχρονη σειριακή ε̟ικοινωνία. Οδήγηση και έλεγχος κινητήρων (DC, RC-servo, 
Βηµατικών) α̟ό µικροελεγκτή. Προσαρµογή και διασύνδεση αναλογικών και ψηφιακών 
αισθητήρων µε διάφορα ̟ρωτόκολλα ε̟ικοινωνίας. Οι φοιτητές θα κληθούν να 
υλο̟οιήσουν εργασίες µικρής κλίµακας µετά το ̟έρας κάθε µιας ενότητας και ένα project 
µεγαλύτερης δυσκολίας. 

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται: 
- Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής και των 

ενσωµατωµένων ̟εριφερειακών των µικροελεγκτών. Να κατανοούν το εύρος και το 
̟λαίσιο εφαρµογής των δυνατοτήτων ̟ου ̟αρέχουν οι µικροελεγκτές για την 
ε̟ίλυση ̟ρακτικών ̟ροβληµάτων. 
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- Να µ̟ορούν να χρησιµο̟οιούν τη γλώσσα ̟ρογραµµατισµού C και wire-C για την 
̟ροσ̟έλαση και αξιο̟οίηση των ̟όρων του µικροελεγκτή, στα ̟λαίσια ανά̟τυξης 
εφαρµογών. 

- Να έχουν α̟οκτήσει ̟ρακτική εµ̟ειρία στα ̟αρα̟άνω, µέσω του εργαστηριακού 
µέρους του µαθήµατος. 

- Να διαθέτουν το γνωστικό υ̟όβαθρο για την αξιο̟οίηση των δυνατοτήτων των 
µικροελεγκτών, στο ̟λαίσιο των α̟αιτήσεων άλλων µαθηµάτων. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Προχωρηµένος Προγραµµατισµός, Αισθητήρες και Συστήµατα 
Μετρήσεων, Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου. 

 

Γ.8.3. Μηχανική Όραση 

Το µάθηµα αυτό α̟οτελεί µια εισαγωγή στην µηχανική όραση. Στα ̟λαίσια αυτού 
του µαθήµατος θα διδαχθούν ε̟ιλεγµένα θέµατα µηχανικής όρασης ̟ ου συµ̟εριλαµβάνουν 
την µοντελο̟οίηση των ο̟τικών αισθητήρων, ̟ροβολική γεωµετρία, χαρακτηριστικά 
εικόνων ό̟ως το χρώµα και η υφή, καθώς και τεχνικές για την ε̟ίλυση συγκεκριµένων 
̟ροβληµάτων ό̟ως η αναγνώριση και η ̟αρακολούθηση αντικειµένων και η τρισδιάστατη 
ανακατασκευή του χώρου α̟ό εικόνες. Αναλυτικότερα το µάθηµα ̟εριλαµβάνει θέµατα 
ό̟ως:  στοιχεία φωτοµετρίας, χρώµατος και δηµιουργίας εικόνας. Μοντελο̟οίηση ο̟τικού 
αισθητήρα, φακοί, βαθµονόµηση κάµερας. Εύρεση και οµαδο̟οίηση το̟ικών 
χαρακτηριστικών εικόνας. Τµηµατο̟οίηση εικόνας και αναγνώριση ̟ροτύ̟ων. ∆ίνεται 
έµφαση στην στερεοσκο̟ική όραση, στην ε̟ι̟ολική γεωµετρία και την ο̟τική ροή, την 
ανακατασκευή χώρου α̟ό ̟ολλα̟λές εικόνες. Την κίνηση, την ο̟τική ροή και την 
̟αρακολούθηση αντικειµένων. 

Τα ̟ροσδοκώµενα µαθησιακά α̟οτελέσµατα για τους φοιτητές ̟ου θα 
̟αρακολουθήσουν το µάθηµα είναι τα εξής:  

- Κατανόηση των ̟οιο σηµαντικών θεµατικών ̟εριοχών της µηχανικής όρασης. 
- Α̟όκτηση γνώσης για το state-of-the-art στις ̟οιο σηµαντικές ̟εριοχές της 

µηχανικής όρασης. 
- Ανά̟τυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας να ̟ροτείνουν λύσεις και να διεξάγουν 

έρευνα σε θέµατα ̟ου σχετίζονται µε την µηχανική όραση. 
- Ανά̟τυξη δεξιοτήτων στην χρήση συγκεκριµένων εργαλείων για τη λύση 

̟ροβληµάτων µηχανικής όρασης. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Πληροφορική, Πληροφορική για Μηχανικούς,  Προχωρηµένος 
Προγραµµατισµός.  

 

 

Γ.8.4. Βιοµηχανικός Έλεγχος 

Τα συστήµατα βιοµηχανικού ελέγχου είναι διαθεµατικά συστήµατα τα ο̟οία 
εµ̟λέκουν ε̟ιστηµονικούς κλάδους ό̟ως τα συστήµατα ελέγχου, τα βιοµηχανικά δίκτυα, οι 
αισθητήρες και τα ηλεκτρονικά συστήµατα. Το µάθηµα είναι χωρισµένο σε δύο ενότητες οι 
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ο̟οίες µελετούν τα συστήµατα βιοµηχανικού ελέγχου τόσο στην τεχνολογική όσο και την 
θεωρητική τους διάσταση.  

Στην ̟ρώτη ενότητα  εξετάζονται θέµατα ̟ου αφορούν τα βιοµηχανι1κά δίκτυα, τα 
δίκτυα αισθητήρων, τους  βιοµηχανικούς ελεγκτές τριών όρων, τους  ̟ρογραµµατιζόµενους 
λογικούς ελεγκτές (PLC), τα συστήµατα SCADA και τα κατανεµηµένα συστήµατα ελέγχου 
(DCS), ό̟ως αυτά βρίσκουν εφαρµογές στην βιοµηχανία. Εξετάζονται οι  αρχιτεκτονικές των 
συστηµάτων αυτών, η λειτουργία τους  και ̟αρουσιάζονται εφαρµογές στο ̟εδίο.  

Η δεύτερη ενότητα αφορά τους Ευφυείς Ελεγκτές και θεωρία ασαφών συστηµάτων 
ελέγχου. Οι ευφυείς ελεγκτές χρησιµο̟οιούν µία συλλογή ευρετικών γεγονότων κοινής 
λογικής καθώς και άλλους τύ̟ους γνώσης σε συνδυασµό µε µεθόδους συλλογισµού για να 
εξάγουν συµ̟εράσµατα για τις ̟ράξεις έλεγχο ̟ου ̟ρέ̟ει να ε̟ιβάλουν στην ελεγχόµενη 
διαδικασία. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εκτίµηση της σχέσης µεταξύ των εισόδων 
και των εξόδων της ελεγχόµενης διαδικασίας α̟ό εµ̟ειρικά στοιχεία χωρίς αναφορά σε 
µαθηµατικά ̟ρότυ̟α της διαδικασίας.  Η ενότητα αυτή ̟εριλαµβάνει: βασικές αρχές της 
Ασαφούς Λογικής, ασαφείς σχέσεις, ιδιότητες, τελεστές και σύνθεσή τους, ασαφείς γλωσσικές 
̟εριγραφές, ασαφείς συνε̟αγωγές, ασαφής συµ̟ερασµός και σύνθεση συνε̟αγωγών. 
Παρουσιάζονται ε̟ίσης ασαφείς αλγόριθµοι, ασαφείς ελεγκτές, µέθοδοι α̟ο-ασαφο̟οίησης 
και θέµατα σχεδιασµού ασαφών ελεγκτών. Έµφαση δίνεται στην µοντελο̟οίηση 
συστηµάτων ̟αραγωγής και τα µηχατρονικά συστήµατα.  

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται: 
- Να α̟οκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να είναι σε θέση να αντιµετω̟ίσουν 

σύνθετα ̟ροβλήµατα βιοµηχανικού ελέγχου σχεδιάζοντας και υλο̟οιώντας 
τεχνολογικές λύσεις.  

- η κατανόηση των σηµαντικότερων θεµατικών ̟εριοχών του Ευφυούς Ελέγχου και 
των ερευνητικών ̟ροκλήσεων σε κάθε µια α̟ό αυτές τις ̟εριοχές. 

- η α̟όκτηση γνώσης για το state-of-the-art στις σηµαντικότερες ̟εριοχές του 
Ευφυούς Ελέγχου. 

- η ανά̟τυξη δεξιοτήτων στη χρήση εργαλείων (υ̟ολογιστικών) για την ε̟ίλυση 
̟ραγµατικών ̟ροβληµάτων α̟ό τα συστηµάτων ̟αραγωγής. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου, Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου.  
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9ο Εξάµηνο Κατεύθυνσης Ροµ̟οτικής - Μηχατρονικής 
 

Γ.9.1. Ροµ̟οτική ΙΙ 

Η ανάλυση ̟ου γίνεται σε αυτό το µάθηµα ακολουθεί τόσο την τυ̟ική ̟ρακτική των 
µηχανικών όσο και την ̟λήρη µαθηµατική αυστηρότητα ̟ου α̟αιτείται. 

∆υναµική µελέτη ροµ̟οτικών συστηµάτων ̟ου ̟εριλαµβάνει θέµατα 
µοντελο̟οίησης: ελεύθερης κίνησης αρθρωτού ροµ̟οτικού βραχίονα στο χώρο, 
αλληλε̟ίδρασης βραχίονα µε το ̟εριβάλλον, συνεργασίας ροµ̟οτικών βραχιόνων για τον 
χειρισµό αντικειµένων, κίνησης ροµ̟οτικών συστηµάτων σε υδάτινο ̟εριβάλλον και 
ι̟τάµενων ροµ̟ότ. Γραµµικές και µη-γραµµικές µεθοδολογίες ελέγχου ροµ̟οτικών 
συστηµάτων για ελεύθερη κίνηση στο χώρο και αλληλε̟ίδραση µε το ̟εριβάλλον. Γενικό 
σχήµα ελέγχου και αρχιτεκτονική ελεγκτών κίνησης των αρθρώσεων. Σχεδίαση ελεγκτών στο 
χώρο των αρθρώσεων και τον καρτεσιανό χώρο της αρ̟άγης. 

Ανεξάρτητος έλεγχος αρθρώσεων ροµ̟οτικών συστηµάτων µε µεγάλη ̟ροσαρµογή 
γραναζιών µεταξύ ε̟ενεργητών-αρθρώσεων και µέτριας ταχύτητας α̟όκρισης: δυναµικά 
χαρακτηριστικά ε̟ενεργητών, ανάλυση της δράσης τυ̟ικού ελεγκτή θέσης PD και PID, 
έλεγχος θέσης και τροχιάς άρθρωσης µε ̟ρόσω τροφοδότηση, σχεδίαση ελεγκτών στο χώρο 
κατάστασης µε γραµµική ανάδραση καταστάσεων και ̟αρατηρητές, έλεγχος µε ̟ρο-
τροφοδότηση υ̟ολογισµένων ρο̟ών της δυναµικής του συστήµατος και αντιστάθµιση 
διαταραχών. 

Έλεγχος ̟ολυµεταβλητών ροµ̟οτικών συστηµάτων µε µικρή ή καθόλου ̟ροσαρµογή 
γραναζιών µεταξύ ε̟ενεργητών-αρθρώσεων και έλεγχο τροχιάς υψηλής α̟όδοσης: σηµεία 
ισορρο̟ίας και θεωρία ευστάθειας µη γραµµικών συστηµάτων κατά Lyapunov, θεωρήµατα 
ασυµ̟τωτικής και εκθετικής ευστάθειας. Έλεγχος αντίστροφης δυναµικής βασισµένος στο µη 
γραµµικό µοντέλο του συστήµατος, µέθοδος της γραµµικο̟οίησης µε ανάδραση, έλεγχος µε 
βάση την ̟αθητικότητα του συστήµατος, µεθοδολογίες ̟ροσαρµοστικού ελέγχου.  

Έλεγχος δύναµης ροµ̟οτικών βραχιόνων, έλεγχος «ακαµψίας» stiffness, υβριδικός 
έλεγχος θέσης-δύναµης. Ελεγκτής αντίστροφης και ανάστροφης Ιακωβιανής, έλεγχος 
αντίστροφης δυναµικής στον καρτεσιανό χώρο της αρ̟άγης. Μεθοδολογίες υλο̟οίησης 
ελεγκτών µε βάση τον έλεγχο τάσης και τον έλεγχο ρο̟ής-ρεύµατος. 

Η ανωτέρω θεµατολογία τεκµηριώνεται µε σειρά α̟ό ασκήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται 
ενδιάµεσα στις διαλέξεις θεωρίας και  εφαρµογές των ̟αρα̟άνω µεθόδων ελέγχου τόσο σε 
ε̟ί̟εδο ̟ ροσοµοίωσης όσο και σε ̟ ραγµατικά ροµ̟οτικά συστήµατα ̟ ου έχουν ανα̟τυχθεί 
στο εργαστήριο.  Ε̟ίσης, στους φοιτητές θα γίνει ανάθεση υλο̟οίησης έργου για τον έλεγχο 
και την δυναµική ̟ροσοµοίωση των δυναµικών συστηµάτων ̟ου αναλύονται ̟αρα̟άνω. 

Τα ̟ροσδοκώµενα µαθησιακά α̟οτελέσµατα για τους φοιτητές ̟ου θα 
̟αρακολουθήσουν το µάθηµα είναι τα εξής: 

- Α̟όκτηση α̟αραίτητων γνώσεων για την δυναµική µοντελο̟οίηση ροµ̟οτικών 
συστηµάτων όταν αυτά βρίσκονται σε ελεύθερη κίνηση ή αλληλοε̟ιδρούν µε το 
̟εριβάλλον. 

- Κατανόηση γραµµικών και µη-γραµµικών αρχιτεκτονικών ελέγχου ̟ου 
χρησιµο̟οιούνται στα ροµ̟οτικά συστήµατα  
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- Να α̟οκτήσει ο φοιτητής τα α̟αραίτητα θεωρητικά εφόδια για να µ̟ορεί να 
ξεκινήσει ερευνητική εργασία ̟άνω στα ροµ̟οτικά συστήµατα.   

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Ροµ̟οτική Ι. 

 

Γ.9.2. Αυτόνοµα Κινούµενα Ροµ̟ότ 

Η ε̟ιστηµονική – τεχνολογική ̟εριοχή των αυτόνοµων ροµ̟οτικών συστηµάτων 
αναγνωρίζεται ̟ αγκοσµίως ως µια δυναµικά «αναδυόµενη» ̟ εριοχή τεράστιας οικονοµικής 
και κοινωνικής σηµασίας. Στα ̟λαίσια του µαθήµατος οι φοιτητές θα έλθουν σε ε̟αφή µε το 
αντικείµενο µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν την λειτουργία αλλά και 
να σχεδιάζουν και ανα̟τύσσουν α̟λά τέτοια ροµ̟ότ.  

Η ύλη του µαθήµατος ̟εριλαµβάνει µεταξύ άλλων:  
-  Παρουσίαση χαρακτηριστικών κινούµενων ροµ̟οτικών συστηµάτων. 
- Ανάλυση – σχεδιασµός της κίνησης (Locomotion) : 

Εισαγωγή. Κοµβικά σηµεία θεµάτων κίνησης. 
Βαδίζοντα ροµ̟ότ : Μορφές, ευστάθεια, δυναµική, Παραδείγµατα. 
Έντροχα ροµ̟ότ : Γεωµετρία, σχεδιασµός τροχών, Ικανότητα ελιγµών, Ελεγξιµότητα, 
Χαρακτηριστικά ̟αραδείγµατα. 
Ι̟τάµενα ροµ̟ότ. Μορφές.  

- Κινηµατική ανάλυση έντροχων ροµ̟ότ. 
Κινηµατική ανα̟αράσταση. Μοντέλα και ̟εριορισµοί.  
Κινηµατική των τροχών : Τυ̟ικός σταθερός τροχός, στρεφόµενος (οδηγός) τροχός, 
τροχός castor, ̟ανκατευθυντικός τροχός, σφαιρικός τροχός. 
«Χώρος» κίνησης του ροµ̟ότ. Βαθµοί ελευθερίας. Ολόνοµα και µη ροµ̟ότ. 

- Αντιλη̟τική ικανότητα (Perception). 
Ειδικοί αισθητήρες. Ειδικά θέµατα µηχανικής όρασης. GPS. 
Χρήση ο̟τικής ̟ληροφορίας για αναγνώρισης «̟εριοχής/χώρου». 

- Το ̟ρόβληµα του ̟ροσδιορισµού θέσης (Localization). 
Οδοµετρία. Το ̟ρόβληµα του θορύβου. Περιορισµοί. 
Χάρτες – Ανα̟αράσταση. 
Προσδιορισµός θέσης βασισµένος σε χάρτη.  
Προσδιορισµός θέσης βασισµένος σε ορόσηµα ή διαδροµές. 
Συστήµατα φάρων για τον ̟ροσδιορισµό θέσης. 
Ταυτόχρονος ̟ροσδιορισµός θέσης και χαρτογράφησης (SLAM). 

- Σχεδιασµός κίνησης και ̟λοήγηση. 
Γράφοι : ∆ηµιουργία, «ψάξιµο». 
Σχεδιασµός κίνησης µε την βοήθεια «δυναµικού ̟εδίου». 
Α̟οφυγή εµ̟οδίων. 
Έλεγχος για ̟λοήγηση στο στόχο. 

- Αναφορά ̟αρουσίαση  «αναδυοµένων» τεχνολογιών αυτόνοµων συστηµάτων. 
Αυτόνοµα αυτοκίνητα κλ̟. 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Ροµ̟οτική Ι, Τεχνολογία και Εφαρµογές Μικροελεγκτών, 
Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου, Αισθητήρες και Συστήµατα Μετρήσεων, Προχωρηµένος 
Προγραµµατισµός, Ε̟ενεργητές για Μηχατρονικά Συστήµατα.  
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Γ.9.3. Μηχατρονικός Σχεδιασµός 

Μηχατρονική είναι η ε̟ιστήµη – τεχνολογία εκείνη ̟ου ε̟ιτρέ̟ει τον σχεδιασµό 
µηχανών και συσκευών ̟ου ενσωµατώνουν εξ αρχής ως ανα̟όσ̟αστο τµήµα τους 
µηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και στοιχεία τεχνολογίας υ̟ολογιστών. Στόχος του 
µαθήµατος είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να κάνουν ακριβώς αυτό σε µια 
κατασκευή της ε̟ιλογής τους. 

Πρόκειται για µάθηµα «ολοκλήρωσης γνώσεων» ̟ου ε̟ιτυγχάνεται µέσα α̟ό την 
̟ροσ̟άθεια των φοιτητών να αναλύσουν, να σχεδιάσουν, να ̟ροσοµοιώσουν και τέλος να 
υλο̟οιήσουν ένα Μηχατρονικό σύστηµα ή συσκευή της ε̟ιλογής τους. Οι φοιτητές 
εργάζονται σε οµάδες υ̟ό την ε̟ίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών τους.  

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται να είναι ικανοί 
να σχεδιάζουν, να υλο̟οιούν και να ελέγχουν Μηχατρονικά συστήµατα µικρής και µεσαίας 
κλίµακας.   

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Τεχνολογία και Εφαρµογές Μικροελεγκτών, Συστήµατα Αυτοµάτου 
Ελέγχου, Αισθητήρες και Συστήµατα Μετρήσεων, Προχωρηµένος Προγραµµατισµός.  

 

Γ.9.4. Μάθηση Μηχανών – Τεχνητή Νοηµοσύνη 

Η Μάθηση Μηχανών (Machine Learning) α̟οτελεί ̟λέον ένα θεµελιώδες τµήµα 
̟ολλών εµ̟ορικών και ερευνητικών εφαρµογών. Κάνοντας χρήση της γλώσσας Python, και 
βιβλιοθηκών ό̟ως το Scikit-learn και το TensorFlow, είναι εφικτή η γρήγορη ανά̟τυξη 
̟ερί̟λοκων εφαρµογών, σε ̟εδία ό̟ως αυτά της ανά̟τυξης διε̟αφών ε̟ικοινωνίας 
ανθρώ̟ου µηχανής ̟ου στηρίζονται στην µηχανική όραση, την ακρόαση, την χρήση 
αισθητήρων, ε̟ενεργητών κ.α. 

 Έχοντας υ̟όψη τα ̟αρα̟άνω, το ̟αρόν µάθηµα στοχεύει στην εισαγωγή των 
φοιτητών στο γνωστικό αντικείµενο της Μάθησης Μηχανών. Μέσα σε αυτό το ̟λαίσιο θα 
µελετηθούν οι αρχές ̟ου διέ̟ουν τα διάφορα στάδια υλο̟οίησης ενός συστήµατος εξόρυξης 
γνώσης α̟ό δεδοµένα, µε χρήση βασικών τεχνικών αλλά και µεθόδων αιχµής. Οι διαλέξεις 
του µαθήµατος θα καλύ̟τουν την ̟λήρη διαδικασία ανά̟τυξης συναρτήσεων α̟όφασης, 
συµ̟εριλαµβανοµένου και αυτών για τη συλλογή δεδοµένων, εξαγωγή χαρακτηριστικών 
και αξιολόγηση α̟οτελεσµάτων. Πέραν της κάλυψης του σχετικού θεωρητικού υ̟οβάθρου, 
θα γίνει χρήση βιβλιοθηκών της γλώσσας Python, ̟ου χρησιµο̟οιούνται σε ερευνητικές και 
εµ̟ορικές εφαρµογές, για την ανά̟τυξη συστηµάτων αυτόµατης αναγνώρισης ̟ροτύ̟ων, 
σε ̟ εδία ̟ ου αφορούν την ροµ̟οτική και τα µηχατρονικά συστήµατα. Η ύλη του µαθήµατος 
̟εριλαµβάνει: αρχές Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων, βασικές αρχιτεκτονικές, βασικοί 
αλγόριθµοι εκ̟αίδευσης, εκ̟αίδευση ̟ολύστρωµατικών νευρωνικών δικτύων, νευρωνικά 
δίκτυα µε ανάδραση (Recurrent), δυναµικά συστήµατα και νευρωνικός έλεγχος, αναγνώριση 
συστηµάτων, ανα̟αράσταση δεδοµένων, κανονικο̟οίηση, ε̟ιλογή δεδοµένων για 
εκ̟αίδευση και δοκιµή. Θέµατα αναγνώρισης ̟ροτύ̟ων, µάθηση µε ε̟ίβλεψη/χωρίς 
ε̟ίβλεψη, ενισχυτική µάθηση. Ταξινόµηση, ̟αλινδρόµηση, οµαδο̟οίηση και δένδρα 
α̟όφασης. Μάθηση µε α̟οµνηµόνευση, µηχανές διανυσµάτων στήριξης.  
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Εισαγωγή στους αλγορίθµους βελτιστο̟οίησης σµήνους (Particle Swarm 
Optimization PSO). Βασικός αλγόριθµος βελτιστο̟οίησης σµήνους σωµατιδίων καθολικά 
βέλτιστης λύσης, βελτιστο̟οίηση το̟ικά βέλτιστης λύσης, βελτιστο̟οίηση µε α̟οκο̟ή 
ταχύτητας, βελτιστο̟οίηση υ̟ό ̟εριορισµούς. Εφαρµογές PSO στη ροµ̟οτική και τα 
συστήµατα ̟αραγωγής. Υ̟ολογιστικά εργαλεία ανοιχτού κώδικα σε Python, για την 
δηµιουργία ̟ λήρων συστηµάτων µηχανικής µάθησης (Scikit-Learn, Tensorflow). Εφαρµογές 
µεθόδων µάθησης µηχανών σε συστήµατα ροµ̟οτικής και µηχανικής. 

Με την ε̟ιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
- γνωρίζει τις βασικές έννοιες και εφαρµογές της µάθησης µηχανών, 
- γνωρίζει τα ̟λεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ευρέος χρησιµο̟οιούµενων 

αλγορίθµων µάθησης µηχανών. 
- σχεδιάζει βάσεις δεδοµένων και να εξάγει σύνολα διανυσµάτων 

εκ̟αίδευσης/αξιολόγησης για την αξιό̟ιστη εξόρυξη ̟ληροφορίας, 
- µ̟ορεί να εφαρµόσει ̟ροχωρηµένες µεθόδους και διαδικασίες για την αξιολόγηση 

και βέλτιστη ε̟ιλογή των ̟αραµέτρων εκ̟αίδευσης, 
- έχει εξοικείωση µε δηµοφιλή υ̟ολογιστικά ̟ρογραµµατιστικά ̟ακέτα µάθησης 

µηχανών σε γλώσσα Python. 
- χρησιµο̟οιεί τα εκ̟αιδευµένα µοντέλα σε υ̟ολογιστές κάρτας (single board 

computers). 

 

Α̟αιτούµενες γνώσεις: Πληροφορική, Πληροφορική για Μηχανικούς,  Προχωρηµένος 
Προγραµµατισµός. 

 


