
211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

Σκοπός

Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού
εξοπλισμού σε οικοδομές, σε βιομηχανίες, σε τεχνικά έργα κ.ά.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Στο 10ο
εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Οι πτυχιούχοι μπορούν να
καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού, σε τεχνικά γραφεία μηχανολογικών και
ηλεκτρολογικών μελετών, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην Εκπαίδευση και την
Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, (ιδρύοντας Τεχνικό Γραφείο, αφού λάβουν από τη Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Μελετητικό Πτυχίο, 4 χρόνια μετά
την απόκτηση Άδειας Επαγγέλματος).

Χρήσιμες Πληροφορίες

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί μπορούν να ιδρύσουν Εργοληπτική Εταιρεία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, αφού γίνουν κάτοχοι του Εργοληπτικού Πτυχίου,
από τη Γ.Γ.Δ.Ε., 3 χρόνια μετά την απόκτηση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών περιέχει τους τίτλους και κωδικούς αριθµούς των υποχρεωτικών (Υ) και των κατ' επιλογή υποχρεωτικών (ΕΥ)
µαθηµάτων, τους διδάσκοντες και επικουρούντες, τις διδακτικές µονάδες και τη χρονική αλληλουχία των µαθηµάτων. Το περιεχόµενο των µαθηµάτων
παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 9.4. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας στις αίθουσες εκδίδεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
Σηµειώνεται όµως ότι εκτός των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας στην αίθουσα που αντιστοιχούν σε κάθε µάθηµα, στην περίπτωση των περισσοτέρων
υποχρεωτικών µαθηµάτων διεξάγονται επιπλέον εργαστηριακές ασκήσεις ή θέµατα. Η κατανοµή των εξαµηνιαίων µαθηµάτων σε εξάµηνα είναι ενδεικτική
και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται, πάντως, σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώµατος και στην αλληλουχία των προαπαιτούµενων και εξαρτωµένων από προαπαιτούµενα µαθήµατα. Με
τη διαδικασία κατάρτισης του προγράµµατος σπουδών, ορίζονται τα προαπαιτούµενα και τα εξαρτώµενα από προαπαιτούµενα µαθήµατα. Όποια
διαµόρφωση κι αν δώσει κάθε φοιτητής στο προσωπικό του πρόγραµµα, αυτό που συνιστάται ιδιαίτερα είναι να ακολουθήσει τουλάχιστον τη χρονική σειρά
των υποχρεωτικών µαθηµάτων, όπως αυτή παρουσιάζεται στο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει να αντιµετωπίσει
πρόσθετες δυσκολίες, επειδή δεν θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες προαπαιτούµενες γνώσεις για την παρακολούθηση ορισµένων µαθηµάτων. Σε
περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο.

Πρόγραµµα ανά Εξάµηνο



Πρώτος Κύκλος Σπουδών

Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών αποτελείται από έξι εξάµηνα (1ο έως 6ο). Όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά. Τα µαθήµατα 'Εισαγωγικά Σεµινάρια στην
Επιστήµη του Μηχανολόγου και Πληροφορική Ι και ΙΙ'  λογίζονται ως ένα µάθηµα. Τα µαθήµατα 'Ξένη Γλώσσα Ι και ΙΙ'  λογίζονται επίσης ως ένα µάθηµα.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηµατικά Ι 
Φυσική
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι 
Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών Ι
Εισαγωγικά Σεµινάρια στην Επιστήµη του Μηχανολόγου και Πληροφορική Ι
Ξένη Γλώσσα Ι

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηµατικά ΙΙ 
Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις
Στατική 
Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ
Εισαγωγικά Σεµινάρια στην Επιστήµη του Μηχανολόγου και Πληροφορική ΙΙ
Ξένη Γλώσσα ΙΙ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηµατικά ΙΙΙ 
Αντοχή Υλικών 
Θερµοδυναµική Ι 
Στατιστική 
Ηλεκτρικές Μηχανές,
Ηλεκτροτεχνία

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Δυναµική 
Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ
Μηχανική Ρευστών Ι 
Αριθµητική Ανάλυση 
Ηλεκτρονική

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Στοιχεία Μηχανών Ι
Μετάδοση Θερµότητας 
Μορφοποιήσεις µε Αφαίρεση Υλικού



Ταλαντώσεις και Δυναµική Μηχανών 
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 
Μηχανολογικό Εργαστήριο 
Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας - Εργοµηχανές
Αυτόµατος Έλεγχος 
Βιοµηχανική Διοίκηση

Δεύτερος Κύκλος Σπουδών

Ο Δεύτερος Κύκλος Σπουδών περιλαµβάνει δύο εξάµηνα (7ο και 8ο). Τα 5 µαθήµατα µε προσδιορισµό (Υ) είναι τα υποχρεωτικά της κατεύθυνσης, ενώ τα 3
µαθήµατα µε προσδιορισµό (ΕΥ) είναι τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά της κατεύθυνσης (πρέπει να επιλεγούν 2 από 3). Ο φοιτητής θα πρέπει, εκτός από τα
µαθήµατα που αντιστοιχούν στην κατεύθυνση σπουδών του, να επιλέξει και 2 µαθήµατα από κάθε µία από τις άλλες κατευθύνσεις είτε αυτά αναφέρονται
στον οδηγό σπουδών ως υποχρεωτικά (Υ) είτε ως κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ). Δηλαδή το σύνολο των µαθηµάτων του 2ου Κύκλου Σπουδών είναι 11
(5+2+2+2).

Κατασκευαστική Κατεύθυνση Σπουδών

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Αντοχή Μηχανολογικών Κατασκευών (Υ)
Στοιχεία Μηχανών ΙΙΙ (Υ) 
Ευέλικτα Συστήµατα Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων Υποστηριζόµενα από Η/Υ (CΙΜ) (Υ)
Πειραµατική Αντοχή Υλικών (ΕΥ)

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μορφοποιήσεις µε Πλαστική Παραµόρφωση Υλικού (Υ)
Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισµών (Υ)
Επιλογή και Αστοχία Υλικών (ΕΥ)
Δυναµική Κατασκευών (ΕΥ)

Ενεργειακή Κατεύθυνση Σπουδών

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Αεροδυναµική (Υ) 
Στροβιλοµηχανές Ι (Υ) 
Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Ι (ΕΥ)
Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (ΕΥ)

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ



Θέρµανση – Ψύξη – Κλιµατισµός (Υ)
Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος (Υ)
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (Υ)
Θερµοδυναµική ΙΙ (ΕΥ)

Κατεύθυνση Σπουδών Βιοµηχανικής Διοίκησης

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Στατιστική Πολλών Μεταβλητών (Υ)
Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων (Υ)
Οικονοµική των Επιχειρήσεων (ΕΥ)

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ (Υ) 
Προγραµµατισµός και Έλεγχος Παραγωγής (Υ)
Τεχνικές και Οργάνωση Ελέγχου Ποιότητας (Υ)
Συστήµατα Πληροφοριών Διοίκησης (ΕΥ)
Επιχειρηµατικό Περιβάλλον (ΕΥ)

Τρίτος Κύκλος Σπουδών

Ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών περιλαµβάνει δύο εξάµηνα (9ο και 10ο). Τα 4 µαθήµατα µε προσδιορισµό (Υ) είναι τα υποχρεωτικά της εξειδίκευσης, ενώ τα
µαθήµατα µε προσδιορισµό (ΕΥ) είναι τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά της εξειδίκευσης (πρέπει να επιλεγούν 3 από αυτά). Σηµειώνεται ότι το µάθηµα
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις µπορεί να δηλωθεί είτε στο 9ο είτε στο 10ο εξάµηνο.

Κατασκευαστική Κατεύθυνση Σπουδών

Κύκλος Εξειδίκευσης: Τεχνολογία Υλικών

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Χύτευση - Συγκολλήσεις (Υ) 
Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών (Υ)
Πειραµατικές Μέθοδοι Μελέτης των Υλικών (ΕΥ)
Τριβολογία (ΕΥ) 
Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχείων (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διάβρωση και Προστασία Υλικών (Υ)
Θερµικές Κατεργασίες και Μετασχηµατισµοί Φάσεων (Υ)
Τεχνολογία Κόνεων (ΕΥ) 
Εφαρµογές Επιφανειακών Επικαλύψεων στις Μορφοποιήσεις (ΕΥ)



Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Κύκλος Εξειδίκευσης: Ανάλυση και Σύνθεση Κατασκευών

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχείων (Υ)
Αρχές Συστηµάτων Σχεδίασης CΑD (Υ)
Αριθµητικές Μέθοδοι σε Ταλαντώσεις Μηχανολογικών Συστηµάτων (Υ)
Χύτευση – Συγκολλήσεις (ΕΥ) 
Τριβολογία (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Σύνδεση Συστηµάτων CΑD/CΑΕ (Υ)
Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές (ΕΥ)
Ελαφρές Κατασκευές (ΕΥ) 
Μηχανολογικός Σχεδιασµός (ΕΥ)
Μέθοδος Οριακών Πεπερασµένων Στοιχείων (ΕΥ)
Τεχνική Οχηµάτων (ΕΥ) 
Πειραµατικές Μέθοδοι στη Δυναµική Μηχανών (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Κύκλος Εξειδίκευσης: Τεχνική Μορφοποιήσεων

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μετροτεχνία Ποιοτικού Ελέγχου (Υ)
Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις µε Ψηφιακή Καθοδήγηση (Υ)
Χύτευση – Συγκολλήσεις (ΕΥ) 
Τριβολογία (ΕΥ) 
Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων (ΕΥ)
Χωρικοί Μηχανισµοί – Βιοµηχανικά Ροµπότ (ΕΥ)
Διαγνωστικός Έλεγχος Εργαλειοµηχανών (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Εργαλειοµηχανές (Υ) 
Μηχανουργικές και Θερµικές Κατεργασίες Μορφοποίησης Οδοντώσεων (Υ)
Εφαρµογές Επιφανειακών Επικαλύψεων στις Μορφοποιήσεις (ΕΥ)
Ειδικά Κεφάλαια Ευέλικτων Συστηµάτων Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων Υποστηριζόµενα από Η/Υ (CΙΜ) (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

β) Ενεργειακή Κατεύθυνση Σπουδών



Κύκλος Εξειδίκευσης: Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Στροβιλοµηχανές ΙΙ (Υ)
Θέρµανση (Υ) 
Ειδικά Κεφάλαια Θέρµανσης και Ψύξης (ΕΥ)
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΥ)
Πειραµατικές Μέθοδοι σε Ενεργειακά Συστήµατα (ΕΥ)
Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος Ι (ΕΥ)
Διαχείριση Απορριµµάτων (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Καύση (Υ) 
Τεχνική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (Υ)
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΕΥ)
Οικονοµική Ανάλυση Ενεργειακών Συστηµάτων (ΕΥ)
Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων (ΕΥ)
Κλιµατισµός (ΕΥ) 
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Κύκλος Εξειδίκευσης: Περιβάλλον και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος Ι (Υ)
Διαχείριση Απορριµµάτων (Υ)
Πηγές Ρύπανσης (ΕΥ) 
Χηµεία και Βιολογία Περιβάλλοντος (ΕΥ)
Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαχείριση Περιβάλλοντος (Υ) 
Ατµοσφαιρική Ρύπανση (Υ) 
Καύση (ΕΥ) 
Μηχανική Ρευστών ΙΙ (ΕΥ) 
Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος ΙΙ (ΕΥ)
Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Κύκλος Εξειδίκευσης: Ανάλυση Διεργασιών µε τη Βοήθεια Η/Υ



9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συσκευών (Υ)
Προσοµοίωση Βιοµηχανικών Δικτύων Ροής (Υ)
Στροβιλοµηχανές ΙΙ (ΕΥ) 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΥ)
Τεχνική Μετρήσεων στη Μηχανική Ρευστών (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μηχανική Ρευστών ΙΙ (Υ) 
Αριθµητική Ανάλυση Προβληµάτων Μεταφοράς Μάζας και Ενέργειας (Υ)
Σύνδεση Συστηµάτων CΑD/CΑΕ (EΥ)
Καύση (ΕΥ) 
Ατµοσφαιρική Ρύπανση (ΕΥ) 
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

γ) Κατεύθυνση Σπουδών Βιοµηχανικής Διοίκησης

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαχείριση Αποθεµάτων και Διανοµή Προϊόντων (Υ)
Αξιοπιστία και Συντήρηση (Υ) 
Δυναµική Συστηµάτων (Υ) 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΥ)
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΥ)
Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργάνωση και Διοίκηση Έργων (Υ)
Τεχνικές Προβλέψεων (ΕΥ) 
Μάρκετινγκ και Διαφήµιση (ΕΥ)
Προσοµοίωση (ΕΥ) 
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Βιοµηχανική Πληροφορική (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (ΕΥ)

Περιεχόµενο Μαθηµάτων

Περιγράφονται τα µαθήµατα ανά κύκλο σπουδών, κατεύθυνση σπουδών, κύκλο εξειδίκευσης και εξάµηνο. Σε παρένθεση εµφανίζεται ο κωδικός του
µαθήµατος και καθορίζεται εάν το µάθηµα είναι υποχρεωτικό (Υ) ή κατ' επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ).

Πρώτος Κύκλος Σπουδών



1ο Εξάµηνο

Μαθηµατικά Ι

Γραµµική άλγεβρα, διανυσµατικοί χώροι και υποχώροι. Διανύσµατα στον τρισδιάστατο γεωµετρικό χώρο. Γραµµικά οµογενή συστήµατα, χώρος λύσεων.
Μη οµογενή γραµµικά συστήµατα. Μήτρες συµµετρικές και αντισυµµετρικές, τετραγωνικές µορφές. Ορίζουσες. Επιφάνειες ευθειογενείς, εκ περιστροφής
και επιφάνειες δεύτερου βαθµού. Ιδιοτιµές. Διαγωνιοποίηση συµµετρικών µητρών. Ορισµένες και ηµιορισµένες τετραγωνικές µορφές. Θεώρηµα πολικής
ανάλυσης. Καρτεσιανοί τανυστές και εφαρµογές τους. Μαθηµατικός Λογισµός Ι. Υπερβολές, τριγωνοµετρικές και αντίστροφες συναρ- τήσεις. Αόριστο
ολοκλήρωµα. Ορισµένο ολοκλήρωµα. Παράγωγοι ανώτερης τάξης. Αριθµητικές σειρές. Δυναµοσειρές. Καµπύλες στο επίπεδο. Καµπύλες στο χώρο.

Φυσική

Hλεκτρικό φορτίο, νόµος του Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό ρεύµα, ηλεκτρικό δίπολο, µαγνητικό πεδίο, µαγνητικές δυνάµεις σε κινούµενα φορτία
και ρεύµατα, µαγνητικό πεδίο που παράγεται από κινούµενα φορτία και ρεύµατα, ηλεκτροµαγνητικό πεδίο και η αρχή της σχετικότητας, νόµος του Gauss
για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο, νόµος του Ampere για το µαγνητικό πεδίο, ηλεκτροµαγνητικά πεδία στην ύλη, ηλεκτροδυναµική, νόµος του Faraday,
ρεύµα µετατόπισης, εξισώσεις Maxwell. Ακουστική, κυµατική κίνηση, ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, οπτική, ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, γεωµετρική οπτική,
συµβολή, περίθλαση.

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Οµάδες γραµµών και χρησιµοποίηση τους - Παραστάσεις όψεων, τοµών, ειδικές παραστάσεις - Καταχώρηση διαστάσεων - Παραστάσεις σπειρωµάτων,
κοχλιών, περικοχλίων - Παραστάσεις ελατηρίων, οδοντωτών τροχών - Σχεδίαση συναρµολογηµένων µηχανολογικών διατάξεων - Χρήση πινάκων
τυποποιηµένων στοιχείων (εδράνων κύλισης, στοιχείων στεγανοποίησης κλπ.) - Καταστάσεις τεµαχίων - Κατασκευαστικά σχέδια µηχανολογικών τεµαχίων -
Καταχώρηση ανοχών µορφής και θέσης.

Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών Ι

Εισαγωγή στα Υλικά: (Οι οικογένειες των Υλικών και η δοµή τους, ατοµικοί δεσµοί). Κρυσταλλικές δοµές (κρυσταλλικά συστήµατα, επίπεδα και
διευθύνσεις). Στερεοποίηση, δοµικές ατέλειες και διάχυση στα στερεά. Ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών. Μηχανικές ιδιότητες των µετάλλων (τάση και
παραµόρφωση, δοκιµασία εφελκυσµού, σκληρότητα και δοκιµασία σκληρότητας). Διαγράµµατα φάσεων (ενός, δύο και τριών συστατικών, το σύστηµα Fe-
C). Εµπορικά κράµατα (χάλυβες, χυτοσίδηροι, κράµατα χαλκού, ελαφρά µέταλλα, κράµατα τιτανίου, υπερκράµατα). Μαρτενσιτικός µετασχηµατισµός.
Μηχανική παραµόρφωση και θερµικές διεργασίες µετάλλων. Διεργασίες µετάλλων και κραµάτων. Διάβρωση και οξείδωση των υλικών (είδη διάβρωσης,
αντιδράσεις διάβρωσης, προστασία, οξείδωση). Κεραµικά υλικά. Σύνθετα υλικά. Πολυµερή.

Εισαγωγικά Σεµινάρια στην Επιστήµη του Μηχανολόγου και Πληροφορική Ι

Γνωριµία των νέων φοιτητών του Τµήµατος µε την επιστήµη και τα αντικείµενα του Μηχανολόγου, 42 µέσω παρουσίασης και ανάλυσης συγκεκριµένων
εφαρµογών και παραδειγµάτων. Αναλυτική παρουσίαση του Τµήµατος και των Τοµέων του, καθώς και των διδακτικών, ερευνητικών και άλλων
δραστηριοτήτων του. Εξοικείωση των σπουδαστών µε τους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη χρήση τους και τον προγραµµατισµό τους. Άσκηση σε
υπολογιστές, µε στόχο την εξοικείωση των φοιτητών (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δοµή, σύνθεση, αριθµητικά συστήµατα, µονάδες εισόδου/εξόδου.
Αλγόριθµοι και λογικά διαγράµµατα. Windows, office automation, δίκτυα, παρουσιάσεις). Διδασκαλία της σύνταξης και συγγραφής τεχνικής έκθεσης. Ξένη
Γλώσσα Ι

2ο Εξάµηνο

Μαθηµατικά ΙΙ



Μαθηµατικός Λογισµός ΙΙ. Πραγµατικές συναρτήσεις δύο και περισσότερων µεταβλητών. Πλεγµένη παραγώγιση. Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης. Διπλό
και τριπλό ολοκλήρωµα. Γενικευµένο ολοκλήρωµα. Εφαρµογές. Βαθµωτά και διανυσµατικά πεδία. Παραµετρικές επιφάνειες. Στροβιλισµός (rot, curl) και
κυκλοφορία, διανυσµατικός τελεστής. Θεωρήµατα Διανυσµατικής Ανάλυσης. Βαθµωτό δυναµικό. Στοιχεία της θεωρίας επιφανειών.

Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις

Χύτευση, γενικοί κανόνες και υλικά χύτευσης, χύτευση σε καλούπια µιας χρήσης, µέθοδοι, υλικά για την κατασκευή καλουπιών, χύτευση σε καλούπια
πολλαπλής χρήσης, µέθοδοι, κονιοµεταλλουργία, ηλεκτρολυτική µορφοποίηση. Βασικές αρχές µορφοποιήσεων µε αφαίρεση υλικού. Γεωµετρία κόψεων,
τύποι εργαλείων, δηµιουργία αποβλίττου κ.λπ.,  κοπή µε εργαλεία προκαθορισµένης γεωµετρίας κόψεων. Υλικά κοπτικών εργαλείων, κοπή µε εργαλεία µη
προκαθορισµένης γεωµετρίας κόψεων. Μορφοποίηση τεµαχίων και ελασµάτων µε πλαστική παραµόρφωση υλικού, µέθοδοι. Θεωρία των σφαλµάτων.
Μέτρηση µήκους. Συστήµατα ανοχών και συναρµογών. Έλεγχος κυκλικότητας. Εφαρµογές στη µετροτεχνία του φαινοµένου της συµβολής του φωτός.
Μέτρηση τραχύτητας επιφανειών. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας του µαθήµατος διεξάγονται επισκέψεις σε εργοστάσια και εργαστηριακές
ασκήσεις µηχανουργείου και µετροτεχνίας.

Στατική Δύναµη και ροπή.

Σύνθεση και ανάλυση δυνάµεων και ροπών. Διάγραµµα ελευθέρου σώµατος. Συνθήκες ισορροπίας. Απλοί φορείς: ράβδοι, δοκοί, καλώδια. Σύνθετοι φορείς:
δικτυώµατα, πλαίσια. Διαγράµµατα Μ, Ν, Q. Τριβή: πέδες, συµπλέκτες, σύνδεσµοι φοράς, ιµάντες. Κέντρο µάζας. Ροπές Αδράνειας.

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ

Σύµβολα συγκολλήσεων και καταχώρηση τους - Υπολογισµός και σχεδίαση τοµών κυλίνδρου, σφαιρών, κώνων - Ανοχές διαστάσεων - Καταχώρηση
συµβόλων ποιότητας επιφανειών - Εισαγωγή στις βασικές αρχές σχεδίασης µε τη βοήθεια Η/Υ (CΑD).

Εισαγωγικά Σεµινάρια στην Επιστήµη του Μηχανολόγου και Πληροφορική ΙΙ

Γλώσσες προγραµµατισµού Fortran, Βasic και Ρascal. Στοιχεία γλώσσας, αλφάβητο, σταθερές µεταβλητές µε δείκτες, αριθµητικές και λογικές εκφράσεις,
αριθµητικές εντολές, εντολές ελέγχου, εντολές ανακύκλωσης, εντολές εισόδου/εξόδου, εντολές γραφικών, συναρτήσεις και υποπρογράµµατα, προγράµµατα
εφαρµογών Μηχανολόγου Μηχανικού. Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ σε µετρήσεις, στη βιοµηχανία για παρακολούθηση διεργασιών και εισαγωγή στην
Ηλεκτρονική. Ξένη Γλώσσα ΙΙ 43

3ο Εξάµηνο

Μαθηµατικά ΙΙΙ

Διαφορικές εξισώσεις. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Γραµµικές πρώτης τάξης. Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης. Γραµµικές διαφορικές
εξισώσεις µε σταθερούς συντελεστές, χαρακτηριστικές τιµές. Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων µε σταθερούς συντελεστές. Εφαρµογές των διαφορικών
εξισώσεων σε προβλήµατα των φυσικών επιστηµών. Λύσεις µε δυναµοσειρές. Εξίσωση Legendre, πολυώνυµα Legendre. Λύσεις µε γενικευµένες
δυναµοσειρές, εξίσωση Βessel, συναρτήσεις Βessel πρώτου είδους. Σειρές Fourier. Μετασχηµατισµός Laplace. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις µερικών
παραγώγων. Εξίσωση Laplace στο επίπεδο.

Αντοχή Υλικών

Γενικές αρχές της θεωρίας ελαστικότητας. Δοµικά στοιχεία (καταπονήσεις, είδη στηρίξεων). Τάσεις και εντατικές καταστάσεις. Απλή, επίπεδη και
τρισδιάστατη εντατική κατάσταση. Κύκλοι του Μohr. Ανάλυση παραµορφώσεων. Μετατοπίσεις, ορθές και διατµητικές παραµορφώσεις, συνθήκες



συµβιβαστού. Σχέσεις µεταξύ τάσεων και παραµορφώσεων. Εφελκυσµός και θλίψη. Γενικευµένος νόµος του Ηooke. Κάµψη δοκών. Προσδιορισµός ορθών
και διατµητικών τάσεων, µετατοπίσεις, ελαστική γραµµή. Απλή και λοξή κάµψη. Στατικά αόριστα προβλήµατα κάµψης. Καταπόνηση σε στρέψη. Θεωρία
του St.-Venant. Συνάρτηση στρέβλωσης, τασική συνάρτηση. Ειδικά προβλήµατα στρέψης - λεπτόπαχες ανοικτές και κλειστές διατοµές. Κέντρο διάτµησης.
Ενεργειακές µέθοδοι. Λυγισµός.

Θερµοδυναµική Ι

Βασικές έννοιες της Θερµοδυναµικής. Το Πρώτο Θερµοδυναµικό Αξίωµα - σε κλειστά συστήµατα, σε διεργασίες µόνιµης ροής. Το Δεύτερο Θερµοδυναµικό
Αξίωµα. Εντροπία και θερµοδυναµική θερµοκρασία, εντροπία και ενέργεια σκέδασης, εξέργεια και ανέργεια. Θερµοδυναµικές ιδιότητες καθαρών ουσιών. Η
περιοχή του υγρού ατµού, καταστατικές εξισώσεις, πίνακες και διαγράµµατα για ρευστά. Μίγµατα αερίων και αερίων-ατµών, ιδανικά µίγµατα αερίων,
µίγµατα αερίου-ατµού, υγρός αέρας. Θερµικές κυκλικές διεργασίες: Carnot, Οtto, Diesel, Μικτός κύκλος, Stirling και Εricsson, Βrayton µε αναγέννηση,
ενδιάµεση ψύξη, αναθέρµανση, Rankine, µε αναθέρµανση, και αναγέννηση. Ψυκτικές κυκλικές διεργασίες. Αντλίες θερµότητας. Σύντοµη αναφορά στις
διεργασίες µόνιµης ροής. Διεργασίες καύσης. Υπολογισµοί µαζών σε τέλεια καύση, εφαρµογή του πρώτου θερµοδυναµικού αξιώµατος στις διεργασίες
καύσης, θερµογόνος δύναµη, ενθαλπία αντίδρασης. Εφαρµογή του δεύτερου θερµοδυναµικού αξιώµατος σε διεργασίες καύσης. Εκτός από τις εισηγήσεις
της θεωρίας και τις λογιστικές ασκήσεις, στο µάθηµα προσφέρονται είτε πρόοδοι είτε θέµατα, µε προαιρετική συµµετοχή των φοιτητών. Η συµµετοχή
όµως γίνεται µε δεσµευτική δήλωση στη γραµµατεία του Εργαστηρίου. Η συµµετοχή των προόδων και των θεµάτων στην τελική βαθµολογία ορίζεται κατά
περίπτωση.

Στατιστική

Κατανοµές Συχνότητας: Συλλογή και ταξινόµηση στατιστικών στοιχείων, κατανοµές συχνότητας, χαρακτηριστικές τιµές θέσης, διασποράς και ανώτερης
τάξης. Πιθανότητα και κατανοµές πιθανότητας: βασικές έννοιες, γεγονότα, υπό συνθήκη πιθανότητα, θεώρηµα Βayes. Συναρτήσεις πιθανότητας, ροπογόνος
συνάρτηση, συναρτήσεις πιθανότητας πολλών τυχαίων µεταβλητών. Βασικές Κατανοµές: Κατανοµές, διωνυµική, poisson, κανονική, εκθετική, student, Γ, F
και Χ2. Στατιστικές Εκτιµήσεις: δειγµατοληψία, κεντρικό οριακό θεώρηµα, σηµειακή εκτίµηση, ιδιότητες και κατανοµές εκτιµητριών, διαστήµατα
εµπιστοσύνης, µέγεθος δείγµατος. Στατιστικός έλεγχος Υποθέσεων: Θεωρία και εφαρµογές ελέγχου υποθέσεων, έλεγχος προσαρµογής.

Ηλεκτρικές Μηχανές,

Ηλεκτροτεχνία Κυκλώµατα εναλλασσόµενου µονοφασικού ρεύµατος: ορισµοί, κυκλώµατα εναλλασσόµενου ρεύµατος, νόµοι Οhm-Κirchhoff-σύνθετες
αντιστάσεις και συνδεσµολογίες τους, ισχύς και συντελεστής ισχύος, µέθοδοι επιλύσεως ηλεκτρικών κυκλωµάτων, κυκλώµατα αµοιβαίας επαγωγής, στοιχεία
θεωρίας ηλεκτροµαγνητικού πεδίου. Τριφασικά κυκλώµατα: τριφασικά συστήµατα. ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: εξαρτήµατα ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, κανονισµοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, είδη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπολογισµοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
εφαρµογές, στοιχεία φωτισµού. Μετασχηµατιστές: ισοδύναµο κύκλωµα µετασχηµατιστού, είδη Μ/Σ, υπολογισµοί στους Μ/Σ, εφαρµογές. Κινητήρες
συνεχούς ρεύµατος: ισοδύναµο κύκλωµα κινητήρα Σ.Ρ., εφαρµογές κινητήρων Σ.Ρ., υπολογισµοί στους κινητήρες Σ.Ρ. Ασύγχρονοι Κινητήρες: τριφασικοί
ασύγχρονοι κινητήρες, µονοφασικοί ασύγχρονοι κινητήρες. Σύγχρονοι κινητήρες: ισοδύναµο κύκλωµα, εφαρµογές σύγχρονων Η/Κ.

4ο Εξάµηνο

Δυναµική Κινηµατική υλικού σηµείου:

διάνυσµα θέσης, ταχύτητα και επιτάχυνση (έκφραση συνιστωσών σε καρτεσιανό, κυλινδρικό και τροχιακό σύστηµα αναφοράς), σχετική µεταφορική κίνηση.
Κινητική υλικών σηµείων: νόµοι του Νεύτωνα και του Εuler, αρχές ώσης και ορµής, αρχές έργου και ενέργειας, εφαρµογές (κεντρική κρούση, κεντρικές
δυνάµεις - διαστηµοµηχανική, µεταβαλλόµενα συστήµατα υλικών σηµείων). Κινηµατική στερεού σώµατος: µεταφορική κίνηση, περιστροφή γύρω από
σταθερό άξονα, επίπεδη κίνηση (πόλος περιστροφής), περιστροφή γύρω από σταθερό σηµείο (γωνιακή ταχύτητα και γωνιακή επιτάχυνση), γενική χωρική
κίνηση στερεού, γωνίες Εuler, σχετική κίνηση υλικών σωµάτων. Κινητική στερεών σωµάτων: τανυστής αδράνειας στερεού σώµατος, εξισώσεις του Εuler,
αρχές ώσης και ορµής, αρχές έργου και ενέργειας, υποθετικές δυνάµεις, εφαρµογές (έκκεντρη κρούση, ζυγοστάθµιση, περιστροφή αξονοσυµµετρικών



στερεών σωµάτων).

Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

Ατέλειες της κρυσταλλικής δοµής, πλεγµατικά κενά, ξένα ένθετα άτοµα, διαταραχής ακµής και ελικοειδείς, ατέλειες δύο διαστάσεων. Μηχανικές ιδιότητες
ερπυσµού των υλικών, Μηχανισµός ερπυσµού, κόπωση υψηλής και χαµηλής συχνότητας, κόπωση παρουσία ρωγµατώσεων, θραύση και θραυσευερπυσµός.
Ιδιότητες των επιφανειών – Τριβή, Φθορά των υλικών, ηλεκτροχηµική θεωρία διάβρωσης, µέθοδος προστασίας των υλικών από τη διάβρωση, Μηχανική
των επιφανειών. Τριµερή διαγράµµατα φάσεων, τρόποι παρουσίασης των τριµερών συστηµάτων. Τριφασική ισορροπία µε ευτηκτικό σηµείο.
Μετασχηµατισµοί δοµής, διάχυση, Νόµοι διάχυσης, Διαγράµµατα ΤΤΤ, CCΤ, Κονιοµεταλουργία. Μέθοδοι Σκλήρυνσης µεταλλικών υλικών. Προηγµένα
Μεταλλικά, Κεραµικά και Σύνθετα Υλικά, Μέθοδοι παρασκευής του και ιδιότητες.

Μηχανική Ρευστών Ι

Υδροστατική: υδροστατική πίεση, δυνάµεις υδροστατικής πίεσης. Αεροστατική: αδιαβατική ατµόσφαιρα, τυποποιηµένες ατµόσφαιρες. Περιγραφή ροϊκού
πεδίου: εξίσωση συνέχειας, εξίσωση Εuler, εξίσωση Βernoulli, µέτρηση στατικής και ολικής πίεσης και παροχής. Θεώρηµα ορµής και στροφορµής,
εφαρµογές. Πραγµατικές ροές: ιξώδες, εξισώσεις Νavier-Stokes, αναλυτικές λύσεις. Οµοιότητα: αδιάστατοι αριθµοί, π-Θεώρηµα του Βuckingham. Στρωτή
και τυρβώδης ροή: περιγραφή τυρβώδους ροής, φαινοµενικές τάσεις, φαινοµενολογική Θεωρία. Ροή σε κλειστά κανάλια: κατανοµές ταχύτητας σε
ευθύγραµµους σωλήνες, διάγραµµα Μoody, περιοχή εισροής, πτώση πίεσης σε καµπύλους σωλήνες, διακλαδώσεις, βάνες, µετρητές παροχής και σε άλλα
ρευστοµηχανικά εξαρτήµατα καθώς και ανάκτηση πίεσης σε διαχύτες. Επίπεδες, µόνιµες και αστρόβιλες ροές ασυµπίεστου ρευστού: συνάρτηση δυναµικού,
ροϊκή συνάρτηση, εξίσωση Laplace, στοιχειώδεις ροές, γραµµική επαλληλία στοιχειωδών ροών, υπολογισµός της άνωσης κυλίνδρου, σύγκριση Θεωρητικής
και πραγµατικής ροής. Πτέρυγες: εξήγηση της δηµιουργίας της άνωσης, διαγράµµατα, τρισδιάστατη ροή. Οριακά στρώµατα: εξισώσεις Ρrandtl,
αποκόλληση του οριακού στρώµατος, ολοκληρωτικά µεγέθη, οριακό στρώµα επίπεδης πλάκας, αντίσταση τριβής και αντίσταση µορφής. Συµπιεστά ρευστά:
η ταχύτητα του ήχου, αριθµός Μach, ισεντροπική ροή, ακροφύσιο Laval, ροή σε σωλήνες.

Αριθµητική Ανάλυση

Ακρίβεια και σφάλµατα. Αλγεβρικές εξισώσεις µε µια και πολλές µεταβλητές. Παρεµβολή. Πεπερασµένες και διαιρεµένες διαφορές. Προσέγγιση. Αριθµητική
ολοκλήρωση, τύποι Νewton-Cotes, τύποι Gauss. Αριθµητική γραµµική άλγεβρα. Πράξεις µε µητρώα, αντίστροφο µητρώου, ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα,
λύση συστήµατος γραµµικών εξισώσεων. Αριθµητική λύση κανονικών διαφορικών εξισώσεων. Τύποι απλού και πολλαπλού βήµατος. Αριθµητική λύση
διαφορικών εξισώσεων µε µερικές παραγώγους. Εξισώσεις ελλειπτικού, παραβολικού και υπερβολικού τύπου. Βασικές αρχές διακριτοποίησης στο χώρο και
στο χρόνο. Εισαγωγή στις µεθόδους πεπερασµένων στοιχείων, πεπερασµένων διαφορών και στις µεθόδους ολοκλήρωσης σε πεπερασµένους όγκους. Απλά
προγράµµατα εφαρµογών και χρήσης των µεθόδων αριθµητικής ανάλυσης σε γλώσσα Fortran, Βasic και Ρascal.

Ηλεκτρονική Εισαγωγή στην ηλεκτρονική.

Ασθενή ρεύµατα. Οι βασικές αρχές των transistor. Βασικές λογικές συναρτήσεις. Εισαγωγή στην ψηφιακή λογική και βιοµηχανικές εφαρµογές. Τελεστικός
ενισχυτής και ιδιότητές του. Βιοµηχανικοί ενισχυτές. Εισαγωγή στην προσαρµογή σήµατος αισθητήρων µέτρησης και εφαρµογές. Οπτικοί αποµονωτές.
Οπτική µετάδοση σήµατος κωδικοποιητές. Φωτοπολλαπλασιαστές και lasers.  Εισαγωγή στα unijunction transistor και thiristors. Φίλτρα γραµµής και
ηλεκτρονικά στοιχεία προστασίας. Digital to analog και analog to digital µετατροπείς. Εισαγωγή στην επεξεργασία σήµατος.

5ο Εξάµηνο

Στοιχεία Μηχανών Ι

Ανάλυση µηχανολογικών κατασκευών: Ροή δύναµης, κίνησης, ισχύος. Συνδέσεις µορφής ή τριβής. Προσδιορισµός κρίσιµων θέσεων υπολογισµού στατικής
και δυναµικής αντοχής. Προσδιορισµός κρίσιµων θέσεων υπολογισµού σε φθορά. Τεχνική αντοχή υλικών: Τάσεις λειτουργίας, επιτρεπόµενες τάσεις, τάσεις



εγκοπών, υπολογισµός δυναµικής αντοχής. Στοιχεία συνδέσεως: Υπολογισµός µελέτης και ελέγχου αντοχής ηλώσεων, κοχλιώσεων, συγκολλήσεων και
κολλήσεων. Κανόνες διαµόρφωσης συγκολλητών στοιχείων. Στοιχεία περιστροφικής κίνησης, ανάλυση των κύριων προβληµάτων τους. Υπολογισµός
µελέτης και ελέγχου ατράκτων, εδράνων κυλίσεως, συνδέσεων ατράκτων – πληµνών, αρχές εδράσεως. Εισαγωγή στη σύνθεση µηχανολογικών κατασκευών.
Σχεδιοµελέτη απλών κατασκευών.

Μετάδοση Θερµότητας

Παραδείγµατα µετάδοσης θερµότητας. Θερµική αγωγιµότητα. Θερµοκρασιακό πεδίο. Επίλυση εξίσωσης διάχυσης θερµότητας. Μόνιµη θερµική αγωγή για
τις περιπτώσεις επίπεδης πλάκας, κυλινδρικού δακτυλίου, σφαιρικού δακτυλίου. Πτερύγια. Μεταβατική θερµική αγωγή. Μετάδοση θερµότητας µε
συναγωγή σε ηρεµούντα και κινούµενα µέσα, για ροή µέσα σε αγωγούς ή γύρω από σώµατα. Μετάδοση θερµότητας κατά τη συµπύκνωση ατµών.
Μετάδοση θερµότητας σε ζέοντα ρευστά. Εναλλάκτες θερµότητας. Μέση θερµοκρασιακή διαφορά σε εναλλάκτες θερµότητας. Αριθµός µονάδων µεταφοράς.
Χαρακτηριστικές λειτουργίες εναλλακτών. Μετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία. Ακτινοβολία τεχνικών επιφανειών. Συντελεστής όψης.

Μορφοποιήσεις µε Αφαίρεση Υλικού

Μηχανική µορφοποιήσεων των µετάλλων µε αφαίρεση υλικού. Βασικές κατεργασίες κοπής. Φθορά και διάρκεια ζωής κοπτικών εργαλείων. Υπολογισµός της
δύναµης κοπής και µέτρηση των συνιστωσών της. Κατεργαστικότητα υλικών τεµαχίων. Υλικά κοπτικών εργαλείων και τυποποιήσεις. Λείανση, κινηµατική
της λείανσης, λειαντικά εργαλεία, τεχνολογία και µεθοδολογίες λείανσης. Κοπή οδοντώσεων. Φραιζάρισµα µε κύλιση, πλάνιση µε κύλιση, πλάνιση µε
οδοντωτό κανόνα, απόξεση οδοντώσεων, λείανση και µετροτεχνικός έλεγχος οδοντώσεων. Μη συµβατικές µορφοποιήσεις µε αφαίρεση υλικού.
Ηλεκτροδιάβρωση. Κατεργασίες µε ακτίνες Laser. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 46 διαδικασίας του µαθήµατος διεξάγονται και εργαστηριακές ασκήσεις.

Ταλαντώσεις και Δυναµική Μηχανών

Γραµµικός ταλαντωτής ενός βαθµού ελευθερίας: ελεύθερη απόκριση (ιδιοσυχνότητα, µέτρο απόσβεσης), εξαναγκασµένη ταλάντωση (αρµονική, περιοδική,
κρουστική και απεριοδική διέγερση), συντονισµός. Ταλάντωση διακριτών συστηµάτων µε πολλούς βαθµούς ελευθερίας: µοντελοποίηση, κατάστρωση
εξισώσεων κίνησης, προσδιορισµός δυναµικής απόκρισης µε τη µέθοδο αναλύσεως ιδιοµορφών (ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές, συνθήκες καθετότητας,
ανάπτυξη ιδιοµορφών). Αξονικές, στρεπτικές και καµπτικές ταλαντώσεις συνεχών φορέων. Εφαρµογές: µέτρηση και αξιολόγηση ταλαντώσεων, απόσβεση
ταλαντώσεων, δυναµικός υπολογισµός θεµελιώσεων µηχανών, επίδραση εσωτερικής απόσβεσης και τριβών, ζυγοστάθµιση περιστρεφοµένων σωµάτων,
δυναµική απόκριση µηχανισµών µε στερεά και παραµορφώσιµα µέλη.

Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Γενικές έννοιες µαθηµατικών προτύπων, µεταβλητών, παραµέτρων αντικειµενικών συναρτήσεων, περιορισµών. Γραµµικός προγραµµατισµός: στοιχεία από
τη θεωρία του γραµµικού προγραµµατισµού, µέθοδος Simplex, αναθεωρηµένη µέθοδος Simplex, δυϊκή θεωρία, δυϊκή µέθοδος Simplex και ανάλυση
ευαισθησίας. Πρότυπο µεταφοράς. Εφαρµογές γραµµικού προγραµµατισµού µε χρήση προγραµµάτων Η/Υ. Ακέραιος προγραµµατισµός. Μη Γραµµικός
Προγραµµατισµός. Βασικές ιδιότητες των βέλτιστων λύσεων. Κλασικές µέθοδοι επίλυσης του πρότυπου µη γραµµικού προγραµµατισµού χωρίς περιορισµούς
και µε περιορισµούς. Εφαρµογές µη γραµµικού προγραµµατισµού.

6ο Εξάµηνο

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Λίπανση, λιπαντικά. Στεγανοποιητικά. Κλασική θεωρία υδροδυναµικής λίπανσης. Έδρανα ολισθήσεως. Σύνδεσµοι ατράκτων. Υπολογισµός µελέτης και
ελέγχου ιµαντοκινήσεων, και οδοντοκινήσεων. Σχεδιοµελέτη σύνθετων µηχανολογικών κατασκευών.

Μηχανολογικό Εργαστήριο



Σχεδιασµός πειραµάτων. Ακρίβεια, αξιοπιστία, και επαναληψιµότητα των µετρητικών οργάνων. Συστηµατικά και τυχαία σφάλµατα. Στατιστικές µέθοδοι
ανάλυσης και των µετρητικών δεδοµένων. Κατανοµές και προσδιορισµός σφάλµατος. Μετάδοση σφάλµατος. Εισαγωγικά περί µετρητικών συστηµάτων:
Ενεργοί και παθητικοί µετατροπείς. Στατικά και δυναµικά χαρακτηριστικά των µετρητικών οργάνων. Βαθµονόµηση. Χαρακτηριστικά βαθµονόµησης:
γραµµικότητα, υστέρηση ευαισθησία και απόκλιση του µηδενός. Χειρισµός, λήψη, µετάδοση και αποθήκευση δεδοµένων. Τεχνικές µέτρησης τάσης,
επιτάχυνσης, θερµοκρασίας, θερµορροής, πίεσης και ταχύτητας ροής. Θερµόµετρα υγρού σε γυαλί, διµεταλλικά, πίεσης. Θερµοστοιχεία. Θερµόµετρα
αντίστασης. Θερµίστορς. Θερµόµετρα ακτινοβολίας. Πυρόµετρα. Προβλήµατα µέτρησης της θερµοκρασίας σε ροές. Η µέτρηση πίεσης. Μανόµετρα.
Πιεζοκρύσταλλοι, µετρητές πίεσης µε πηνίο, µε µεταβαλλόµενη αντίσταση, µεταβαλλόµενη χωρητικότητα, µεταβαλλόµενη ιδιοσυχνότητα και µε εντεταµένα
στοιχεία. Η µέτρηση ταχύτητας. Χρήση σωλήνα Ρitot, Ρitot static. Υπολογισµοί όγκου ρευστού. Μέτρηση δυνάµεων και ροπών παραµορφώσεων και
δυναµικών αποκρίσεων. Ορισµός και µέγεθος αζυγοσταθµίας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ζυγοστάθµισης. Τρόποι ζυγοστάθµισης, Ζυγοστάθµιση µε τη
βοήθεια ειδικών µηχανών, και ζυγοστάθµιση υπό συνθήκες λειτουργίας. Κριτική επισκόπηση των µεθόδων της υπό συνθήκες λειτουργίας ζυγοστάθµισης.
Ανοχές ζυγοστάθµισης. Διάταξη µέτρησης της απολύτου ταχύτητας, επιτάχυνσης και µετατοπίσεως µηχανικών ταλαντώσεων. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων
µετρήσεων. Ορισµός έντασης ταλάντωσης και επιτρεπόµενες τιµές καταπονήσεων του ανθρώπινου σώµατος κατά τους κανονισµούς VDΙ 2057 και ΙSΟ 2631.
Στα πλαίσια του µαθήµατος προβλέπονται γενικές εισηγήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις, µε χωρισµό των φοιτητών σε 10 οµάδες (των 15 ατόµων). Η
παρακολούθηση όλων των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Η ακριβής σύνθεση των 10 οµάδων ανακοινώνεται αµέσως µετά την έναρξη των
µαθηµάτων. Υποχρέωση όλων των φοιτητών είναι η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για κάθε άσκηση (έκτασης 15 – 20 σελίδων η κάθε µία). Ο τελικός βαθµός
του µαθήµατος θα προκύψει κατά 60% από το βαθµό των τεχνικών εκθέσεων και κατά το υπόλοιπο 40% από το βαθµό γραπτής εξέτασης. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις εξετάσεις είναι η παράδοση των τεχνικών εκθέσεων (µε ταυτόχρονη προφορική εξέταση). Σε περίπτωση αποτυχίας και
κατά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο δεν υπάρχει δυνατότητα κατοχύρωσης της βαθµολογίας των εκθέσεων για την επόµενη χρονιά.

Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας - Εργοµηχανές Μηχανές Εσωτερικής Καύσης:

Ιστορικά στοιχεία. Κατάταξη των ΜΕΚ. Κατασκευαστική διαµόρφωση. Κύκλοι λειτουργίας. Μεγέθη, χρήση των ΜΕΚ. Εισαγωγή στις στροβιλοµηχανές,
τυπικές διατάξεις. Έννοια της σχετικής ταχύτητας. Βαθµοί απόδοσης, αντίδραση. Μεταβολές φάσης στις στροβιλοµηχανές, σπηλαίωση. Τυπικές
χαρακτηριστικές, οµοιότητα, συνεργασία στροβιλοµηχανών και συνεργασία στροβιλοµηχανών και δικτύων. Αδιάστατοι αριθµοί. Αξονικές στροβιλοµηχανές.
Ακτινικές στροβιλοµηχανές. Ταξινόµηση εργαλειοµηχανών µε αφαίρεση και παραµόρφωση υλικού. Μεταφορικές και ανυψωτικές διατάξεις. Μηχανές
φυσικών διεργασιών υλικών (παραλήπτες, αποθέτες, µύλοι,  περιστροφικές κάµινοι, κ.λπ.).  Συστήµατα µετάδοσης ισχύος.

Αυτόµατος Έλεγχος Μαθηµατική περιγραφή και µοντελοποίηση δυναµικών συστηµάτων.

Παράσταση συστηµάτων στο χώρο κατάστασης. Υπολογισµός αποκρίσεων στα πεδία χρόνου και συχνότητας. Συναρτήσεις µεταφοράς και δοµικά
διαγράµµατα. Ευστάθεια δυναµικών συστηµάτων. Χαρακτηριστικά µεταβατικής απόκρισης συστηµάτων. Χαρακτηριστικά συστηµάτων ελέγχου. Βασικές
διατάξεις ελέγχου. Βιοµηχανικοί κατευθυντές. Η µέθοδος του τόπου των ριζών για την ανάλυση και το σχεδιασµό συστηµάτων ελέγχου. Απόκριση
συχνότητας. Σχεδιασµός στο πεδίο συχνοτήτων. Εφαρµοσµένα θέµατα µε χρήση κατάλληλου λογισµικού. Εισαγωγή στον προσαρµοζόµενο έλεγχο.
Μicrocontrollers, ΡLC. Υδραυλικοί και πνευστοί µηχανισµοί αυτοµάτου ελέγχου.

Βιοµηχανική Διοίκηση

Εισαγωγή στη βιοµηχανική διοίκηση, λειτουργίες βιοµηχανικής επιχείρησης, στρατηγική της διοίκησης παραγωγής. Προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής
σκοπιµότητας δηµιουργίας βιοµηχανικής επιχείρησης. Σχεδίαση συστήµατος παραγωγής: Σχεδίαση προϊόντος, προγραµµατισµός δυναµικότητας, επιλογή
παραγωγικής διαδικασίας, χωροταξική διάταξη παραγωγής. Λειτουργία συστήµατος παραγωγής: Μέθοδοι πρόβλεψης, σχεδίαση συνολικής παραγωγής,
προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής, προγραµµατισµός και έλεγχος αποθεµάτων, έλεγχος ποιότητας, αξιοπιστία και συντήρηση εξοπλισµού. 48
Δεύτερος Κύκλος Σπουδών Κατασκευαστική Κατεύθυνση Σπουδών

7ο Εξάµηνο

Αντοχή Μηχανολογικών Κατασκευών



Βασικές αρχές θεωρίας Ελαστικότητας, τάσεις, παραµορφώσεις, τασική συνάρτηση Αiry. Επίπεδα προβλήµατα ελαστικότητας, άπειρο επίπεδο,
παραδείγµατα, επιφανειακοί φορείς (δίσκοι, πλάκες, κελύφοι) Θερµοελαστικότητα.

Στοιχεία Μηχανών ΙΙΙ

Κανόνες διαµόρφωσης χυτών στοιχείων. Αλυσοκινήσεις. Υπολογισµός µελέτης και ελέγχου συµπλεκτών τριβής. Γενικές αρχές σχεδιοµελέτης για
διαµόρφωση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση, κατεργασίες κ.λ.π. Ανάλυση της κινηµατικής, των καταπονήσεων, των κατασκευαστικών ιδιοµορφιών
και των βλαβών των συστηµάτων µετάδοσης ισχύος. Πλανητικά συστήµατα. Σχεδιοµελέτη διατάξεων κινήσεως που παρεµβάλλονται µεταξύ κινητήρων και
εργοµηχανών. Προβλήµατα εκκινήσεως, σταθερή κατάσταση λειτουργίας και στάσης των διατάξεων κινήσεως.

Ευέλικτα Συστήµατα Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων Υποστηριζόµενα από Η/Υ (CΙΜ)

Συστήµατα παραγωγής CΙΜ. Τυποποιηµένοι τρόποι διασύνδεσης επιµέρους συνιστώσων συστηµάτων CΙΜ. Εργαλειοµηχανές µε ψηφιακή καθοδήγηση (ΝC)
και µεθοδολογίες προγραµµατισµού τους. Δοµή εργαλειοµηχανών µε ψηφιακή καθοδήγηση. Κώδικες εντολών προγραµµατισµού. Δοµή βιοµηχανικών
ροµπότ και χρησιµοποίησή τους για το χειρισµό τεµαχίων σε συστήµατα CΙΜ. Αρχές σχεδιασµού µηχανουργικών κατεργασιών (εργαλειοµηχανές,
µεταφορικές διατάξεις, εργαλεία, ιδιοσυσκευές, κ.λπ). Δοµές συστηµάτων µηχανουργικών κατεργασιών. Σχηµατισµός οµάδων τεµαχίων. Σχεδιασµός
χωροθέτησης εργαλειοµηχανών, διακίνησης κοπτικών εργαλείων, σχεδίαση ιδιοσυσκευών, αποθηκευτικών και µεταφορικών διατάξεων. Αρχές σχεδιασµού
συστηµάτων συναρµολόγησης (CΑΑ). Καθορισµός της διαδοχής διαδικασιών συναρµολόγησης και προγραµµατισµός εργαλείων, ιδιοσυσκευών και
προσωπικού. Διατάξεις διακίνησης πληροφοριών συστηµάτων µηχανουργικών διεργασιών CΙΜ.

Πειραµατική Αντοχή Υλικών

Εφελκυσµός – Κάµψη – Στρέψη. Σκληροµετρήσεις. Σύνθετη καταπόνηση – Μετρητές παραµορφώσεων. Κόπωση – Κρούση – Λυγισµός. Μη
καταστρεπτικός έλεγχος.

8ο Εξάµηνο

Μορφοποιήσεις µε Πλαστική Παραµόρφωση Υλικού

Μηχανικές ιδιότητες των µετάλλων. Θεωρία πλαστικότητας. Κριτήρια διαρροής. Τυποποιηµένες µηχανικές δοκιµασίες για προσδιορισµό χαρακτηριστικών
ιδιοτήτων ολκίµων µετάλλων. Επίδραση της ανισοτροπίας των υλικών και θερµοκρασίας κατά την πλαστική παραµόρφωση. Εργαλεία διαµορφώσεων.
Ταξινόµηση των κατεργασιών διαµορφώσεων. Υπολογισµός βασικών παραµέτρων κατεργασίας κατά τις: σφυρηλασία, συµπίεση, έλαση µε κυλινδρικά
έλαστρα, διέλαση κ.λπ.,  ελασµατουργία, απότµηση, βηµατική απότµηση, βαθεία κοίλανση, κάµψη, κ.λπ.

Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισµών

Εισαγωγή στους µηχανισµούς: ορισµοί κινηµατικών ζευγών, µελών, µηχανισµού. Βαθµός ελευθερίας επιπέδου µηχανισµού. Κινηµατική ανάλυση επιπέδων
µηχανισµών: γραφικές και αναλυτικές µέθοδοι για τον προσδιορισµό θέσεων, ταχυτήτων και επιταχύνσεων κατά την κίνηση του µηχανισµού.
Προσδιορισµός δυνάµεων και ροπών επιπέδων µηχανισµών: γραφικοαναλυτικές και αναλυτικές µέθοδοι προσδιορισµού δυνάµεων και ροπών. Υπολογισµός
καταπονήσεων του πλαισίου µηχανισµού. Γωνία επιδράσεως και µεταδόσεως. Μηχανισµοί µε τέσσερα µέλη: τύποι µηχανισµών και ταξινόµησή τους κατά
Grashof. Σύνθεση µηχανισµών µε τέσσερα µέλη, όταν δίνονται προδιαγραφές, σχετικές µε θέσεις που πρέπει να καταλάβει το ενδιάµεσο µέλος ή που
αναφέρονται στη µορφή τροχιακών καµπυλών σηµείων του ενδιάµεσου µέλους του µηχανισµού. Ισοδύναµοι µηχανισµοί κατά Roberts-Τchebyschev.
Σύνθεση µηχανισµών όταν δίνονται προδιαγραφές, που αναφέρονται στη σχέση µετάδοσης. Μηχανισµοί µε οδοντωτούς τροχούς: γραφικός και αναλυτικός
υπολογισµός σχέσεως µεταδόσεως, γωνιακών ταχυτήτων και ταχυτήτων. Ισοδύναµοι µηχανισµοί ως προς τη δηµιουργία τροχοειδών καµπύλων. Μηχανισµοί
µε οδηγητικές καµπύλες: προσδιορισµός σχέσεων µεταδόσεως κινήσεως, προσδιορισµός διαστάσεων µηχανισµού µε οδηγητική καµπύλη. Γραφική και



αναλυτική µέθοδος για την κατασκευή της οδηγητικής καµπύλης. Μηχανισµοί περιοδικής ασυνεχούς µεταδόσεως. Κινηµατική και δυναµική ανάλυση
µηχανισµού σταυρού Μάλτας.

Επιλογή και Αστοχία Υλικών

Μεθοδολογία Ανάλυσης Αστοχιών. Μηχανισµοί Αστοχίας. Αίτια Αστοχίας και καταστροφών. Μέθοδοι Μελέτης Αστοχιών. Ελεγχοι Αστοχίας Μηχανικών
Ιδιοτήτων. Αστοχίες Κόπωσης, Φθοράς, Τριβής, Διάβρωσης, Υψηλών Θερµοκρασιών, Εργαλείων. Κριτήρια Επιλογής Υλικών. Υλικά και Περιβάλλον.

Δυναµική Κατασκευών

Αναλυτική Δυναµική: κινηµατικοί περιορισµοί, αρχή δυνατών έργων, εξισώσεις Lagrange, κανονικές εξισώσεις και αρχή Ηamilton. Μη γραµµικές
ταλαντώσεις και ευστάθεια δυναµικών συστηµάτων: ελεύθερη ταλάντωση, αυτοδιεγειρόµενες ταλαντώσεις, εξωτερικός, παραµετρικός και εσωτερικός
συντονισµός. Προσεγγιστικές µέθοδοι σε κατασκευές: κλασικές µέθοδοι (Rayleigh, Rayleigh-Ritz, Galerkin, υποτιθέµενη ιδιοµορφή), µέθοδος πεπερασµένων
στοιχείων (γεωµετρική διακριτοποίηση, προσδιορισµός µητρώου µάζας, στιβαρότητας και διανύσµατος διέγερσης για τυπικά στοιχεία, σχηµατισµός ολικών
µητρώων). Εφαρµογές: εξισορρόπηση µαζών, σταθεροποίηση ροής ισχύος και δυναµική απόκριση µηχανισµών, προσδιορισµός της δυναµικής
συµπεριφοράς οχηµάτων και άλλων σύνθετων µηχανολογικών συστηµάτων, µε χρήση κατάλληλου λογισµικού.

Ενεργειακή Κατεύθυνση Σπουδών

7ο Εξάµηνο

Αεροδυναµική

Εισαγωγή, γενικά για πτέρυγες και αεροτοµές. Αεροδυναµική φόρτιση αεροτοµών, µέθοδος ιδιοµόρφων σηµείων. Θεωρία λεπτών αεροτοµών, αεροτοµές µε
πάχος. Σύµµορφη απεικόνιση, θεωρία πτερυγώσεων. Φόρτιση τρισδιάστατης πτέρυγας. Συµπεριφορά πτερύγων σε πραγµατικό ρευστό. Αιολική ενέργεια-
Ανεµογεννήτριες. Εισαγωγή. Το ατµοσφαιρικό οριακό στρώµα, ατµοσφαιρική τύρβη. Γενικά για ανεµογεννήτριες, όριο Βetz. Ανεµογεννήτριες οριζόντιου
άξονα, παράδειγµα υπολογισµού. Ανεµογεννήτριες κατακόρυφου άξονα, παράδειγµα υπολογισµού. Ρευστοµηχανικά επαγόµενες ταλαντώσεις, ταλαντώσεις
λόγω εκροής δινών von Κarman, ταλαντώσεις καλπασµού, ταλαντώσεις λόγω τυρβώδους ροής.

Στροβιλοµηχανές Ι

Εισαγωγή στις στροβιλοµηχανές, τυπικές διατάξεις. Βασικές έννοιες µηχανικής ρευστών και θερµοδυναµικής. Έννοια της σχετικής ταχύτητας. Νόµος του
Εuler, τρίγωνο ταχυτήτων. Βαθµοί απόδοσης, αντίδραση. Μεταβολές φάσης στις στροβιλοµηχανές, σπηλαίωση. Γενικές αρχές λειτουργίας 50 των
στροβιλοµηχανών. Τυπικές χαρακτηριστικές, οµοιότητα, συνεργασία στροβιλοµηχανών. Αδιάστατοι αριθµοί. Αξονικές στροβιλοµηχανές. Θεωρία
πτερυγώσεων για συµπιεστές και στροβίλους. Μορφολογία µηχανών, φαινόµενα ροής. Ακτινικές στροβιλοµηχανές. Περιγραφή, µορφολογία, τρίγωνα
ταχυτήτων. Κατασκευαστικά και λειτουργικά προβλήµατα. Πολυβάθµια συστήµατα. Ειδικοί τύποι στροβίλων.

Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Ι

Δοχεία Πίεσης: περιγραφή – ταξινόµηση – δοµική ανάλυση, υπολογισµός αντοχής ανοικτών δεξαµενών, υπολογισµός κλειστών δοχείων (πάχη τοιχωµάτων
– στεγανοποίηση – συνδετήρια στοιχεία – συγκολλήσεις). Οι υπολογισµοί στο σύνολο τους γίνονται σύµφωνα µε τους σχετικούς Γερµανικούς κανονισµούς.
Εναλλάκτες Θερµότητας: περιγραφή – ταξινόµηση – κατηγοριοποίηση, στοιχεία από τη θεωρία µετάδοσης θερµότητας (ροή γύρω από δέσµη σωλήνων –
συµπύκνωση ατµού εξωτερικά της δέσµης), γενικός αλγόριθµος υπολογισµού εναλλάκτη – βελτιστοποίηση, αναλυτικά παραδείγµατα εναλλάκτη υγρού –
υγρού και υγρού – συµπυκνούµενου ατµού.

Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων



ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Μορφές και πηγές ενέργειας. Βαθµίδες ενέργειας. Απόδοση και απώλειες κατά τη µετατροπή και µεταφορά ενέργειας. Ενέργεια και κοινωνία.
Ιστορική αναδροµή στη χρήση ενέργειας. Το ενεργειακό πρόβληµα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: Χαρακτηριστικά, ιδιότητες, τεχνολογίες εκµετάλλευσης, εφαρµογές
και δυναµικό των ανανεώσιµων και εξαντλήσιµων ενεργειακών πόρων. ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγή – Μετατροπές - Τοµείς χρήσης. Ηλεκτρική
ενέργεια. Ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας. Μεθοδολογίες πρόβλεψης ζήτησης ενέργειας. Ενεργειακός σχεδιασµός και διαχείριση
ενεργειακών πόρων. Μοντέλα ενεργειακού σχεδιασµού. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οι επιπτώσεις του ενεργειακού συστήµατος στο περιβάλλον.
Ατµοσφαιρική ρύπανση. Κύριες κατηγορίες αερίων ρύπων. Δραστηριότητες εκποµπής αερίων ρύπων. Μεθοδολογίες υπολογισµού εκποµπών αερίων ρύπων.
Απογραφές εκποµπών αερίων ρύπων ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Παράγοντες καθοριστικοί της ζήτησης ενέργειας. Ισοζύγια
ενέργειας. Ενεργειακοί / περιβαλλοντικοί δείκτες

8ο Εξάµηνο

Θέρµανση - Ψύξη - Κλιµατισµός

Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίου – θερµοµόνωση. Εισαγωγή στη θέρµανση: εξοπλισµός και συσκευές συστηµάτων θέρµανσης, υπολογισµός θερµικού φορτίου.
Εισαγωγή στη ψύξη κτιρίων: ψυκτικοί κύκλοι και ψυκτικές µονάδες συµπίεσης και απορρόφησης. Εισαγωγή στον κλιµατισµό κτιρίων: στοιχεία ποιότητας
αέρα, θερµική άνεση και ευεξία, ψυχροµετρία, υπολογισµός ψυκτικού φορτίου, συστήµατα κλιµατισµού αέρα.

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος

Εισαγωγή: περιεχόµενο Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος, περιβαλλοντικά συστήµατα, περιβαλλοντική ηθική, παγκοσµιοποίηση και βιωσιµότητα. Ρύποι
και επιπτώσεις τους: ανόργανες και οργανικές ενώσεις. Όρια και περιβαλλοντικοί όροι: περιβαλλοντική νοµοθεσία και IPP/IPPC, οριακές τιµές ρύπανσης,
περιβαλλοντικοί όροι. Εκτίµηση και διαχείριση επικινδυνότητας: επικινδυνότητα και λήψη αποφάσεων, ποσοτικοποίηση κινδύνου, εκτίµηση
επικινδυνότητας. Ολοκληρωµένη αποτίµηση: περιβαλλοντικοί δείκτες – αειφόρος ανάπτυξη, µεθοδολογία αποτίµησης µέτρων αντιρρύπανσης. Στοιχεία
περιβαλλοντικής χηµείας: βασικές έννοιες, κύκλοι άνθρακα, νερού και αζώτου, αντιδράσεις όξινης βροχής, διαλυτότητα, ανθρακικό σύστηµα. Αέρια
ρύπανση: ρύπανση της ατµόσφαιρας, πηγές ρύπανσης, φαινόµενα µεταφοράς στην ατµόσφαιρα, επακόλουθα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, µοντέλα
ποιότητας αέρα, διεργασίες και τεχνολογίες περιορισµού αέριας ρύπανσης: Υδάτινη ρύπανση: υγρά απόβλητα, επίδραση αποβλήτων µε υψηλή απαίτηση
οξυγόνου στα ποτάµια, υπόγεια ύδατα, διεργασίες και τεχνολογίες περιορισµού υδάτινης ρύπανσης. Διαχείριση απορριµµάτων: παραγωγή απορριµµάτων
και συνέπειές της, νοµικό υπόβαθρο, στάδια διαχείρισης απορριµµάτων, διαχείριση απορριµµάτων στην Ελλάδα. Ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων:
εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανάλυση κύκλου ζωής, οικολογικό σήµα, συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι

Υπερπλήρωση και διατάξεις υπερπλήρωσης. Σύστηµα προετοιµασίας µίγµατος κινητήρα otto (συµβατικός εξαεριωτής, µηχανικό – ηλεκτροµηχανικό –
ηλεκτρονικό σύστηµα έγχυσης πολλών σηµείων, συστήµατα έγχυσης µονού σηµείου). Σύστηµα προετοιµασίας µίγµατος κινητήρα diesel (εγχυτήρες, αντλία
σειράς, αντλία - διανοµέας, σύστηµα common rail). Σύστηµα έναυσης κινητήρα otto (συµβατικό σύστηµα έναυσης και εξαρτήµατα – ηλεκτρονικά
συστήµατα). Σύστηµα λίπανσης και εξαρτήµατα - λιπαντικά. Σύστηµα ψύξης. Καύσιµα των ΜΕΚ (συµβατικά και εναλλακτικά, ιδιότητες – προδιαγραφές).
Χρήση των ΜΕΚ (ΜΕΚ και γεννήτρια, ΜΕΚ και έλικα, διάγραµµα πορείας αυτοκινήτου). Ρύπανση περιβάλλοντος από τις ΜΕΚ (πηγές ρύπανσης στον
κινητήρα και το αυτοκίνητο, εκπεµπόµενες ουσίες κατά πηγή, νοµοθεσία περιορισµού ρύπανσης). Τεχνολογία αντιρρύπανσης των ΜΕΚ (φτωχή καύση,
οξειδωτικός καταλυτικός µετατροπέας, αναγωγικός καταλυτικός µετατροπέας, τριοδικός καταλυτικός µετατροπέας, ανακύκλωση καυσαερίου, δοχείο
ενεργού άνθρακα).

Θερµοδυναµική ΙΙ

Ισορροπία θερµοδυναµικών συστηµάτων, συναρτήσεις Gibbs και Ηelmholtz, θερµοδυναµικές ιδιότητες συστηµάτων σταθερής χηµικής σύστασης, ιδανικών
αερίων και µιγµάτων, θερµοδυναµικές ιδιότητες αερίων µιγµάτων µεταβλητής σύστασης, χηµικό δυναµικό και χηµική ισορροπία, χηµικές αντιδράσεις,



καύση, διάσπαση, παγωµένη ροή και ροή ισορροπίας, θερµοδυναµική ειδικών συστηµάτων (κυψέλες καυσίµου, ηλεκτρικά στοιχεία), ισορροπία ιδανικών
διαλυµάτων (Νόµοι Raoult και Ηenry), στοιχεία χηµικής κινητικής σε οµογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις. Εκτός από τις εισηγήσεις της θεωρίας και τις
λογιστικές ασκήσεις, στο µάθηµα προσφέρονται είτε πρόοδοι είτε θέµατα, µε προαιρετική συµµετοχή των φοιτητών. Η συµµετοχή όµως γίνεται µε
δεσµευτική δήλωση στη γραµµατεία του Εργαστηρίου. Η συµµετοχή των προόδων και των θεµάτων στην τελική βαθµολογία ορίζεται κατά περίπτωση.

Κατεύθυνση Σπουδών Βιοµηχανικής Διοίκησης

7ο Εξάµηνο

Στατιστική Πολλών Μεταβλητών

Συναρτήσεις πιθανότητας πολλών τυχαίων µεταβλητών: µαθηµατική προσδοκία, µεταβλητότητα, συµµεταβλητότητα, συντελεστής συσχέτισης, ανεξάρτητες
τυχαίες µεταβλητές, αθροίσµατα ανεξάρτητων τυχαίων µεταβλητών, διµεταβλητή κανονική κατανοµή. Παλινδρόµηση – Συσχέτιση: γραµµική παλινδρόµηση
δύο και περισσοτέρων µεταβλητών, µη γραµµική παλινδρόµηση, συσχέτιση. Ανάλυση µεταβλητότητας µε έναν παράγοντα. Σχεδίαση και στατιστική
ανάλυση πειραµάτων µε πολλούς παράγοντες: παραγοντικά και κλασµατικά παραγοντικά πειράµατα, µεθοδολογία επιφάνειας απόκρισης.

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων

Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση εργοστασίων. Σχεδίαση παραγωγής: επιλογή δυναµικότητας, επιλογή παραγωγικής διαδικασίας, προσδιορισµός
αναγκαίου εξοπλισµού και εργατικού δυναµικού, χωροταξική διάταξη παραγωγής, σχεδίαση παραγωγής 52 µε χρήση Η/Υ. Σχεδίαση διακίνησης υλικών:
καθοριστικά συστήµατα διακίνησης υλικών, στοχαστικά συστήµατα διακίνησης υλικών, σχεδίαση διακίνησης υλικών µε χρήση Η/Υ. Οργάνωση εργασίας:
σχεδίαση µεθόδων εργασίας, µέτρηση εργασίας. Σχεδίαση διοικητικής οργάνωσης: ανάλυση έργου, σύνθεση οργάνωσης, σύγχρονες τάσεις οργάνωσης.
Οικονοµική σκοπιµότητα δηµιουργίας εργοστασίου, ανάλυση νεκρού σηµείου, οικονοµικός σχεδιασµός µε χρήση Η/Υ.

Οικονοµική των Επιχειρήσεων

Επενδύσεις και χρηµατοδότηση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Σύνθεση κεφαλαίων και µορφές χρηµατοδότησης. Εµπορευµατικές και τραπεζικές
πιστώσεις. Το Factoring. Το Leasing. Οµόλογα πάσης φύσεως. Το επιχειρηµατικό κεφάλαιο (Venture Capital). Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως:
τα βασικά στοιχεία και οι αρχές καταχώρισής τους. Αριθµοδείκτες: οι βασικές κατηγορίες και οι επιδιώξεις τους.

8ο Εξάµηνο

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Στοχαστικές διαδικασίες, Μαρκοβιανές αλυσίδες. Θεωρία Αναµονής: κατηγορίες και παραδείγµατα φαινοµένων αναµονής, διαδικασία αφίξεων Ρoisson,
διαδικασία "γέννησης-θανάτου" (birth-and-death process), συστήµατα αναµονής µε µία ή περισσότερες θέσεις εξυπηρέτησης, περιορισµένο ή άπειρο
µήκος ουράς, περιορισµένο ή άπειρο πληθυσµό. Προτεραιότητα στη σειρά εξυπηρέτησης. Δίκτυα φαινοµένων αναµονής. Εφαρµογές στη βέλτιστη σχεδίαση
και λειτουργία συστηµάτων αναµονής. Προσοµοίωση: προσοµοιωτική δειγµατοληψία, διαµόρφωση και εφαρµογή προσοµοιωτικού προτύπου, στατιστική
ανάλυση αποτελεσµάτων.

Προγραµµατισµός και Έλεγχος Παραγωγής

Εισαγωγή στον προγραµµατισµό και έλεγχο παραγωγής. Σχεδίαση συνολικής παραγωγής: εναλλακτικές δυνατότητες µε γραµµικές σχέσεις κόστους,
εναλλακτικές δυνατότητες µε µη γραµµικές σχέσεις κόστους, σχεδίαση παραγωγής αποθεµάτων και ανθρώπινου δυναµικού, σχεδίαση συνολικής παραγωγής
µε χρήση Η/Υ. Προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής: προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής σε συστήµατα παραγωγής µεµονωµένων προϊόντων,
προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής σε συστήµατα παραγωγής κατά παραγγελία, προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής σε συστήµατα παραγωγής



κατά παρτίδες, προγραµµατισµός και έλεγχος γραµµών παραγωγής, προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής σε συστήµατα συνεχούς ροής,
προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής µε την προσέγγιση ΜRΡ ΙΙ (Μanufacturing Resources Ρlanning), προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής µε την
προσέγγιση JΙΤ (Just Ιn Τime) και ΟΡΤ (Οptimized Ρroduction Τechnology). Διαµόρφωση προγραµµάτων παραγωγής µε χρήση Η/Υ: διαµόρφωση
προγραµµάτων συνολικής παραγωγής, διαµόρφωση µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων παραγωγής, διαµόρφωση βραχυπρόθεσµων προγραµµάτων
παραγωγής. Κοστολόγηση: δαπάνες, κέντρα κόστους, κόστος προϊόντων.

Τεχνικές και Οργάνωση Ελέγχου Ποιότητας

Παρουσίαση των συγχρόνων µεθόδων ελέγχου ποιότητας µε ιδιαίτερη έµφαση στις τεχνικές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Εξετάζονται αναλυτικά οι
τρείς µεγάλες περιοχές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας: έλεγχος ποιότητας αποδοχής, έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας και βελτίωση ποιότητας στη
φάση σχεδίασης µε τη χρήση πειραµάτων. Η θεωρία υποστηρίζεται και επεξηγείται µε τη βοήθεια ασκήσεων αλλά και συγκεκριµένων εφαρµογών της
βιοµηχανικής πράξης. Επιπλέον παρουσιάζονται γενικότερες έννοιες που σχετίζονται µε τη διαχείριση ολικής ποιότητας, καθώς και οι βασικές αρχές
σχεδιασµού, οργάνωσης και ανάπτυξης συστηµάτων ποιότητας για βιοµηχανικές µονάδες. 53

Συστήµατα Πληροφοριών Διοίκησης

Εισαγωγή. Η σηµασία των Συστηµάτων Διοίκησης Πληροφοριών. Διοίκηση, πληροφορική και συστήµατα. Σ.Δ.Π. και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σχεδίαση
συστήµατος τράπεζας δεδοµένων και σύνδεση µε Σ.Δ.Π. Σχεδίαση Σ.Δ.Π., προγραµµατισµός παραγωγής και Σ.Δ.Π., εγκατάσταση Σ.Δ.Π.. Βασικές αρχές στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων µε τα Σ.Δ.Π.. Επίλυση προβληµάτων και λήψη απόφασης. Επιστήµη διοίκησης και κατάστρωσης προβληµάτων.

Επιχειρηµατικό Περιβάλλον

Τρίτος Κύκλος Σπουδών

α) Κατασκευαστική Κατεύθυνση Σπουδών

Κύκλος Εξειδίκευσης: Τεχνολογία Υλικών

9ο Εξάµηνο

Χύτευση - Συγκολλήσεις

Χύτευση: Εισαγωγή (ιστορική αναδροµή, πρώτες έννοιες, γενικά χαρακτηριστικά). Στερεοποίηση (γενικές αρχές, πυρήνωση, ανάπτυξη, περιτηκτική και
ευτηκτική στερεοποίηση, διαφορισµός). Στερεοποίηση των χυτών (δοµή, έλεγχος της δοµής, µοντέλα υπολογισµού του ρυθµού στερεοποίησης).
Προσεπιχώνευµα για µέταλλα και κράµατα. Σύστηµα τροφοδοσίας. Σφάλµατα χυτών. Έλεγχος των χυτών. Συγκολλήσεις: Εισαγωγικές έννοιες, Πηγές
ενέργειας και τεχνικές συγκολλήσεων. Ηλεκτρόδιο. χαρακτηριστικά του τόξου συγκόλλησης. Μεταφορά µετάλλου. Ροή θερµότητας στη συγκόλληση
(Θερµοκρασιακή κατανοµή, κατανοµή µεγίστων, ταχύτητες ψύξης, ρυθµός στερεοποίησης, θερµικός κύκλος συγκόλλησης). Μεταλλουργία των
συγκολλήσεων. Παραµένουσες τάσεις στη συγκόλληση. Ασυνέχειες στις συγκολλήσεις. Έλεγχος συγκολλήσεων. Τεχνολογία συγκολλήσεων µετάλλων και
κραµάτων.

Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών

Κράµατα Νi και κράµατα Υψηλών Θερµοκρασιών. Κράµατα Τi. Ενδοµεταλλικές ενώσεις, µικροδοµή, ιδιότητες και εφαρµογές. Ειδικοί χάλυβες και
προηγµένα κράµατα Αl. Μεταλλικοί αφροί και κυταρώδη υλικά. Νέες τεχνολογίες παραγωγής υλικών και επεξεργασίας επιφανειών. Κονιοµεταλλουργία.
Προηγµένα κεραµικά υλικά. Υλικά και Περιβάλλον.



Πειραµατικές Μέθοδοι Μελέτης των Υλικών

Παραγωγή χυτών αντικειµένων και αξιολόγηση της δοµής και των ιδιοτήτων τους. Θερµικές κατεργασίες µετασχηµατισµού της δοµής και ιδιότητες των
µετάλλων. Πειραµατική µελέτη της διάβρωσης των υλικών. Εφαρµογές επιφανειακών διεργασιών, χαρακτηρισµός και αξιολόγηση των ιδιοτήτων των
επιφανειών. Μεταλλογραφία και οπτική µικροσκοπία των υλικών.

Τριβολογία

Περιγραφή τεχνικών επιφανειών και οι τριβολογικές τους ιδιότητες. Επαφή σωµάτων, πίεση Stribeck, πίεση Ηertz, ελαστική παραµόρφωση, αναπτυσσόµενο
πεδίο τάσεων κάτω από την επιφάνεια. Φαινόµενα κατά τη σχετική κίνηση συνεργαζοµένων επιφανειών, θεωρίες ξηράς τριβής, αναπτυσσόµενο
θερµοκρασιακό πεδίο. Φθορά. Τριβολογικές ιδιότητες υλικών. Υγρά λιπαντικά, γράσα, ιξώδες. Αστοχίες τριβολογικών συστηµάτων. Υδροδυναµική, ελαστο-
υδροδυναµική και θερµο-ελαστο- υδροδυναµική λίπανση. Εφαρµογή σε έδρανα ολισθήσεως, κυλίσεως, οδοντωτούς τροχούς. Συστήµατα λίπανσης.

Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχείων

Γενικά περί υπολογιστικών µεθόδων (πεπερασµένες διαφορές, πεπερασµένα στοιχεία, συνοριακά πεπερασµένα στοιχεία). Εισαγωγή στη µέθοδο των
πεπερασµένων στοιχείων, συνθήκες ισορροπίας, συνθήκες συµβιβαστού και νόµος του Ηooke. Χωρισµός του χώρου σε πεπερασµένα στοιχεία. Μεµονωµένα
στοιχεία. Σύνδεση των στοιχείων µεταξύ τους. Σχηµατισµός ολικού µητρώου ακαµψίας. Χαρακτηριστικές ιδιότητες του υλικού, µητρώο ακαµψίας, λύση του
συστήµατος. Δηµιουργία προγράµµατος Η/Υ µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, παραδείγµατα και ασκήσεις. Η µέθοδος των µετατοπίσεων. Η
αρχή των δυνατών µετατοπίσεων. Η αρχή των δυνατών έργων. Συναρτήσεις 55 παρεµβολής. Τύποι πεπερασµένων στοιχείων. Εφαρµογή της µεθόδου στη
µηχανική ρευστών.

10ο Εξάµηνο

Διάβρωση και Προστασία Υλικών

Εισαγωγή. Βασικές αρχές διάβρωσης. Ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις. Πόλωση. Παθητικοποίηση. Περιβαντολογικές επιδράσεις. Επίδραση του οξυγόνου.
Επίδραση της ταχύτητας. Επίδραση της θερµοκρασίας. Επίδραση της συγκέντρωσης. Μεταλλουργικές επιδράσεις. Μορφές διάβρωσης. Γαλβανική.
Τρηµατική. Περικρυσταλλική. Εrrosion-Corrosion. Δυναµοδιάβρωση. Δοκιµασίες διάβρωσης. Υλικά. Θερµοδυναµική και κινητική της διάβρωσης. Οξείδωση.
Προστασία κατά της διάβρωσης. Φυσικές και χηµικές µέθοδοι προστασίας. Επιβραδυντές. Καθοδική προστασία

Θερµικές Κατεργασίες και Μετασχηµατισµοί Φάσεων

Μετασχηµατισµοί φάσεων στη στερεά κατάσταση. Ανόπτηση (πλήρης, µερική, εξοµάλυνσης, οµογενοποίησης, ανακρυστάλλωσης, αποτατική).
Μαρτενσιτικός µετασχηµατισµός. Κρυσταλλική δοµή, µορφολογία και κινητική του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού. Εµβαπτότητα. Επίδραση των στοιχείων
κραµάτωσης. Διαγράµµατα ΤΤΤ και CCΤ. Μέσα βαφής και τάσεις ρηγµάτωσης. Επαναφορά απλών και κραµατωµένων χαλύβων. Θερµο-µηχανική κατεργασία
χαλύβων. Μartempering, austenepering, patenting. Το φαινόµενο της σκλήρυνσης µε γήρανση. Θερµοδυναµική της καθίζησης. Δοµικές µεταβολές κατά τη
γήρανση. Ο ρόλος των στοιχείων κραµάτωσης. Εφαρµογές σε κράµατα αλουµινίου. Επιφανειακές κατεργασίες: Επιµεταλλώσεις (ηλεκτρολυτικές, θερµής
ένθεσης). Διαχυτική επιµετάλλωση (απόθεση σε κενό, απόθεση ατµών, µεταλλικά σπρέϋ). Δοµή διαχυτική επιµετάλλωσης. Επαγωγική σκλήρυνση και
σκλήρυνση µε φλόγα. Χηµική θερµική κατεργασία. Ενανθράκωση µε φλόγα. Χηµική θερµική κατεργασία. Ενανθράκωση, εναζώτωση, νιτροενθράκωση,
εµφύτευση ιόντων. Γλαβανισµός, χρωµίωση, ανοδίωση, φωσφάτωση. Ανοξείδωτοι χάλυβες. Φερριτικοί, ωστενιτικοί, µαρτενσιτικοί µηχανισµοί
ισχυροποίησης και µηχανικές ιδιότητες.

Τεχνολογία Κόνεων

Μέθοδοι Παραγωγής Κόνεων. Χαρακτηρισµός Κόνεων, Διαστάσεις, Κατανοµή σωµατιδίων. Νανοσωµατίδια και εφαρµογές. Μορφοποίηση και Διεργασίες



κόνεων. Διαχωρισµός, Ανάµειξη, Ταξινόµηση, Μηχανική Κραµατοποίηση, Ρευστοποίηση, Πυροσυσσωµάτωση, Ψεκασµός. Εφαρµογές Τεχνολογίας κόνεων

Εφαρµογές Επιφανειακών Επικαλύψεων στις Μορφοποιήσεις

Μέθοδοι δηµιουργίας λεπτών σκληρών κεραµικών στοιβάδων επί τεχνικών επιφανειών. Έλεγχος µηχανικών ιδιοτήτων. Εφαρµογές λεπτών σκληρών
επικαλύψεων σε κοπτικά εργαλεία, εργαλεία διαµορφώσεων και στοιχεία µηχανών. Κύκλος Εξειδίκευσης: Ανάλυση και Σύνθεση Κατασκευών 9ο Εξάµηνο

Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχείων

Γενικά περί υπολογιστικών µεθόδων (πεπερασµένες διαφορές, πεπερασµένα στοιχεία, συνοριακά πεπερασµένα στοιχεία). Εισαγωγή στη µέθοδο των
πεπερασµένων στοιχείων, συνθήκες ισορροπίας, συνθήκες συµβιβαστού και νόµος του Ηooke. Χωρισµός του χώρου σε πεπερασµένα στοιχεία. Μεµονωµένα
στοιχεία. Σύνδεση των στοιχείων µεταξύ τους. Σχηµατισµός ολικού µητρώου ακαµψίας. Χαρακτηριστικές ιδιότητες του υλικού, µητρώο ακαµψίας, λύση του
συστήµατος. Δηµιουργία προγράµµατος Η/Υ µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, παραδείγµατα και ασκήσεις. Η µέθοδος των µετατοπίσεων. Η
αρχή των δυνατών µετατοπίσεων. Η αρχή των δυνατών έργων. Συναρτήσεις παρεµβολής. Τύποι πεπερασµένων στοιχείων. Εφαρµογή της µεθόδου στη
µηχανική ρευστών.

Αρχές Συστηµάτων Σχεδίασης CΑD

Συστήµατα συντεταγµένων, οµογενείς συντεταγµένες, Μετασχηµατισµοί στο δισδιάστατο και τρισδιάστατο χώρο (µετάθεση, κλίµακα, στροφή) παράσταση
καµπυλών στον τρισδιάστατο χώρο (συναρτήσεις Βezier, συνατρήσεις Spline, συναρτήσεις Β-Spline), γραφική παράσταση επιφανειών στον τρισδιάστατο
χώρο (επιφάνειες Βezier, επιφάνειες Coon, επιφάνειες Β-Spline, επιφάνειες ΝURΒS).

Αριθµητικές Μέθοδοι σε Ταλαντώσεις Μηχανολογικών Συστηµάτων

Επίλυση γραµµικών και µη γραµµικών συστηµάτων αλγεβρικών εξισώσεων µεγάλης τάξης (προσδιορισµός στατικής απόκρισης ή µόνιµης κατάστασης
ταλάντωσης κατασκευών, καθορισµός κινηµατικών µεγεθών µηχανισµών). Υπολογισµός ιδιοσυχνοτήτων και ιδιοµορφών σύνθετων µηχανικών κατασκευών.
Ολοκλήρωση εξισώσεων κίνησης (συστήµατα διαφορικών ή διαφορικών- αλγεβρικών εξισώσεων). Άµεσος προσδιορισµός αποκρίσεων µόνιµης κατάστασης
(µέθοδος πεπερασµένων διαφορών, µέθοδος βολής, µέθοδος συντοπισµού). Κατάστρωση των εξισώσεων κίνησης πολύπλοκων µηχανικών διατάξεων µε
σύνθεση των επιµέρους συνιστωσών τους. Εφαρµογές: εξισορρόπηση µαζών, σταθεροποίηση ροής ισχύος και δυναµική απόκριση µηχανισµών,
προσδιορισµός της δυναµικής συµπεριφοράς σύνθετων µηχανολογικών συστηµάτων µε χρήση κατάλληλου λογισµικού.

Χύτευση – Συγκολλήσεις

Χύτευση: Εισαγωγή (ιστορική αναδροµή, πρώτες έννοιες, γενικά χαρακτηριστικά). Στερεοποίηση (γενικές αρχές, πυρήνωση, ανάπτυξη, περιτηκτική και
ευτηκτική στερεοποίηση, διαφορισµός). Στερεοποίηση των χυτών (δοµή, έλεγχος της δοµής, µοντέλα υπολογισµού του ρυθµού στερεοποίησης).
Προσεπιχώνευµα για µέταλλα και κράµατα. Σύστηµα τροφοδοσίας. Σφάλµατα χυτών. Έλεγχος των χυτών. Συγκολλήσεις: Εισαγωγικές έννοιες, Πηγές
ενέργειας και τεχνικές συγκολλήσεων. Ηλεκτρόδιο. χαρακτηριστικά του τόξου συγκόλλησης. Μεταφορά µετάλλου. Ροή θερµότητας στη συγκόλληση
(Θερµοκρασιακή κατανοµή, κατανοµή µεγίστων, ταχύτητες ψύξης, ρυθµός στερεοποίησης, θερµικός κύκλος συγκόλλησης). Μεταλλουργία των
συγκολλήσεων. Παραµένουσες τάσεις στη συγκόλληση. Ασυνέχειες στις συγκολλήσεις. Έλεγχος συγκολλήσεων. Τεχνολογία συγκολλήσεων µετάλλων και
κραµάτων.

Τριβολογία

Περιγραφή τεχνικών επιφανειών και οι τριβολογικές τους ιδιότητες. Επαφή σωµάτων, πίεση Stribeck, πίεση Ηertz, ελαστική παραµόρφωση, αναπτυσσόµενο
πεδίο τάσεων κάτω από την επιφάνεια. Φαινόµενα κατά τη σχετική κίνηση συνεργαζοµένων επιφανειών, θεωρίες ξηράς τριβής, αναπτυσσόµενο
θερµοκρασιακό πεδίο. Φθορά. Τριβολογικές ιδιότητες υλικών. Υγρά λιπαντικά, γράσα, ιξώδες. Αστοχίες τριβολογικών συστηµάτων. Υδροδυναµική, ελαστο-



υδροδυναµική και θερµο-ελαστο- υδροδυναµική λίπανση. Εφαρµογή σε έδρανα ολισθήσεως, κυλίσεως, οδοντωτούς τροχούς. Συστήµατα λίπανσης.

10ο Εξάµηνο

Σύνδεση Συστηµάτων CΑD/CΑΕ

Ορισµός 3D επιφανειών µε τη βοήθεια συστηµάτων CΑD. Βάσεις δεδοµένων συστηµάτων CΑD και τυποποιηµένα αρχεία. Αυτόµατη παραλαβή γεωµετρικών
και τεχνολογικών δεδοµένων από συστήµατα CΑD. Ελεγχος και δηµιουργία τοπολογίας γεωµετρικών δεδοµένων. Δηµιουργία τρισδιάστατου πλέγµατος και
έλεγχος ποιότητας πεπερασµένων στοιχείων. Ορισµός οριακών συνθηκών και φορτίων. Περιγραφή συστηµάτων πεπερασµένων στοιχείων για ανάλυση
τάσεων και παραµορφώσεων, crash ανάλυση, και επίλυση προβληµάτων ακουστικής. Εφαρµογές συστηµάτων πεπερασµένων στοιχείων για ανάλυση
τάσεων και παραµορφώσεων κυρίως σε αµαξώµατα αυτοκινήτων. Συστήµατα Ρost-processing, ανάλυση αποτελεσµάτων και βελτιστοποίηση κατασκευών.

Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές

Ειδικά στοιχεία για ανυψωτικά και µεταφορικά µηχανήµατα. Μηχανήµατα ασυνεχούς και συνεχούς µεταφοράς. Βασικές αρχές µελέτης των µηχανηµάτων.
Μηχανήµατα ασυνεχούς µεταφοράς – Σύστηµα ανύψωσης (στοιχεία πρόσδεσης και ανάρτησης, ηλεκτροκινητήρες ανυψωτικών και µεταφορικών
µηχανηµάτων) – Σύστηµα πέδησης – Σύστηµα πορείας (τροχοί κυλίσεως, σιδηροτροχιές, πέδες) – Σιδηροκατασκευή (υπολογισµός κατά DΙΝ 15018,
υπολογισµός δικτυωµάτων, υπολογισµός στην περιοχή κοπώσεως). Μηχανήµατα συνεχούς µεταφοράς – Σύστηµα κινήσεως (αντιστάσεις κινήσεως,
ηλεκτροκινητήρες, σύνδεσµοι) – Σιδηροκατασκευή έδρασης. Ταινιοµεταφορείς, Αλυσοµεταφορείς. Ειδικά κεφάλαια: Ανελκυστήρες – Μηχανικοί
ανελκυστήρες – Υδραυλικοί ανελκυστήρες.

Ελαφρές Κατασκευές

Εισαγωγή στις µεθόδους ελαφρών κατασκευών. Υλικά ελαφρών κατασκευών και κριτήρια επιλογής υλικών. Προχωρηµένη θεωρία λεπτότοιχων διατοµών.
Λυγισµός δοκών και επιφανειακών φορέων. Βελτιστοποίηση κατασκευών (ελαχιστοποίηση βάρους κατασκευών)

Μηχανολογικός Σχεδιασµός

Εισαγωγή: Οριοθέτηση και στόχος του Μηχανολογικού Σχεδιασµού. Στάδια ζωής ενός προϊόντος µιας κατασκευής. Γενικά µοντέλα λειτουργίας – εργασίας.
Συστηµατική έρευνα αγοράς. Συστηµατικός µηχανολογικός σχεδιασµός: Μελέτη αρχής λειτουργίας: Αποσαφήνιση τεχνικού προβλήµατος: Παθητική και
ενεργητική συλλογή πληροφοριών, συστηµατοποίηση δεδοµένων και ζητούµενων, τεχνικές προδιαγραφές, οριοθέτηση προβλήµατος. Σύλληψη αρχής
λειτουργίας: αναζήτηση υποσυνόλων, ανάλυση λειτουργιών, καθορισµός αρχών λειτουργίας, συνδυασµός, επεξεργασία και επιλογή συµβιβαστών λύσεων.
Αξιολόγηση: διατύπωση οκονοµοτεχνικών κριτηρίων µε βαθµολογική κλίµακα, βαθµολόγηση όλων των συµβιβαστών λύσεων, επιλογή της βέλτιστης λύσης
αρχής λειτουργίας. Σχεδιοµελέτη τελικής λύσης: Αποσαφήνιση τεχνικών προδιαγραφών και σκαριφήµατος λειτουργίας. Βελτιστοποίηση “ροών”. Κρίσιµες
“ροές”. Σχεδίαση οριακών διαστάσεων. Αξιολόγηση – επιλογή τελικής λύσης.

Μέθοδος Οριακών Πεπερασµένων Στοιχείων

Βασικές εξισώσεις της Θεωρίας ελαστικότητας. Το πρόβληµα στρέψης του St. Venant. Λύση του προβλήµατος σαν πρόβληµα Νeumann και σαν πρόβληµα
Dirichlet. Γενικά περί ολοκληρωτικών εξισώσεων. Ιδιοµορφίες της θεωρίας ελαστικότητας. Η ολοκληρωτική εξίσωση του προβλήµατος Νeumann και του
προβλήµατος Dirichlet. Αριθµητική λύση της ολοκληρωτικής εξισώσεως. Προσέγγιση της περιµέτρου. Προσέγγιση των ιδιοµορφιών. Υπολογισµός των
διατµητικών τάσεων και της ροπής αδράνειας σε στρέψη. Παραδείγµατα – ασκήσεις και σύγκριση αποτελεσµάτων. Εφαρµογές της µεθόδου σε άλλους
τοµείς (θερµοκρασιακά πεδία, υπολογισµοί τάσεων από θερµικές καταπονήσεις, δισκοι, πλάκες, αεροτοµές).

Τεχνική Οχηµάτων



Δυναµική κινήσεως τετράτροχων οχηµάτων. Πρόσφυση. Όρια προσφύσεως. Διατήρηση πορείας. Ολίσθηση περιστροφής, πλαγιοδρόµηση, κατανοµή τάσεων
στην επιφάνεια επαφής επισώτρου- οδοστρώµατος (πέλµα). Ελαστικός τροχός και ιδιότητες. Δυνάµεις αέρος. Πλευρική ροή αέρος. Άνωση. Αντίσταση
αέρος. Κυκλική πορεία οχήµατος. Ταλαντώσεις του οχήµατος. Η συνάρτηση του οδοστρώµατος. Επίδραση των ταλαντώσεων στην ασφάλεια κινήσεως.
Επίδραση των κατακευαστικών στοιχείων του οχήµατος στην άνεση και ασφάλεια πορείας. Συµπεριφορά στην ευθύγραµµη κίνηση. Ευστάθεια. Εγγραφή σε
καµπύλη τροχιά. Διατήρηση πορείας, πλευρική µετάθεση, διορθώσεις οδηγήσεως. Ευστάθεια δίτροχου οχήµατος. Πέδηση τετράτροχων οχηµάτων.

Πειραµατικές Μέθοδοι στη Δυναµική Μηχανών

Εισαγωγή στις στοχαστικές ταλαντώσεις. Διακριτός και ταχύς µετασχηµατισµός Fourier. Δειγµατοληψία και επεξεργασία δυναµικών σηµάτων. Πειραµατική
ανάλυση ιδιοµορφών: µετροτεχνικός προσδιορισµός µεταβατικών συναρτήσεων, ιδιοσυχνοτήτων, συντελεστών απόσβεσης και ιδιοµορφών. Βελτίωση
αναλυτικών µοντέλων µέσω µετρήσεων. Αναγνώριση και διάγνωση βλαβών. Βέλτιστη επιλογή τεχνικών παραµέτρων. Ακουστική µηχανών και βιοµηχανικός
θόρυβος. Μηχατρονική. Πειραµατικές εφαρµογές: µελέτη ελεύθερης ταλάντωσης και δυναµικής απόκρισης σε κρουστική, αρµονική, περιοδική και
στοχαστική διέγερση ταλαντωτικών διατάξεων µε έναν και πολλούς βαθµούς ελευθερίας.

Κύκλος Εξειδίκευσης: Τεχνική Μορφοποιήσεων
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Μετροτεχνία Ποιοτικού Ελέγχου

Βασικές έννοιες Ποιοτικού Ελέγχου ΙSΟ 9000. Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών (ευθυγραµµότητα- επιπεδότητα-καθετότητα-γωνιών). Μετρήσεις
κυκλικότητας και τεµαχίων τυχαίας γεωµετρίας. Τρισδιάστατα µηχανήµατα ψηφιακά καθοδηγούµενα, για την µέτρηση και έλεγχο τεµαχίων συνθέτων
γεωµετρικών µορφών. Μετρήσεις τυπικών τεµαχίων (κοχλιώσεις-οδοντωτοί τροχοί).  Μετρήσεις ακριβείας εργαλειοµηχανών ΙSΟ 230.

Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις µε Ψηφιακή Καθοδήγηση

Τυπικά δοµικά στοιχεία ΝC εργαλειοµηχανών. Μέθοδοι παρεµβολής συντεταγµένων για την ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειοµηχανών (γραµµική παρεµβολή,
κυκλική παρεµβολή, επιφανειακή παρεµβολή). Προσαρµοζόµενη καθοδήγηση ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών. Συστήµατα παραγωγής µε
ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές. Τυποποιηµένες δοκιµές ελέγχου παραλλαγής εργαλειοµηχανών µε ψηφιακή καθοδήγηση. Διαδικασίες κατά την
εκπόνηση σχεδίων εργασίας για τη διεξαγωγή µηχανουργικών κατεργασιών (συµβατικές µεθοδολογίες και µε την υποστήριξη Η/Υ). Προγραµµατισµός
ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών σε ανώτερη γλώσσα προγραµµτισµού ΑΡΤ. Προγραµµατισµός ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών µε
συστήµατα CΑD/CΑΜ. Δοµή αρχείου CLDΑΤΑ. Τελικοί επεξεργαστές. Δηµιουργία τελικών επεξεργαστών. Ελεγχοι ακρίβειας εργαλειοµηχανών µε τη βοήθεια
ακτίνων Laser. Διεξαγωγή πέντε εργαστηριακών ασκήσεων.

Χύτευση – Συγκολλήσεις

Χύτευση: Εισαγωγή (ιστορική αναδροµή, πρώτες έννοιες, γενικά χαρακτηριστικά). Στερεοποίηση (γενικές αρχές, πυρήνωση, ανάπτυξη, περιτηκτική και
ευτηκτική στερεοποίηση, διαφορισµός). Στερεοποίηση των χυτών (δοµή, έλεγχος της δοµής, µοντέλα υπολογισµού του ρυθµού στερεοποίησης).
Προσεπιχώνευµα για µέταλλα και κράµατα. Σύστηµα τροφοδοσίας. Σφάλµατα χυτών. Έλεγχος των χυτών. Συγκολλήσεις: Εισαγωγικές έννοιες, Πηγές
ενέργειας και τεχνικές συγκολλήσεων. Ηλεκτρόδιο. χαρακτηριστικά του τόξου συγκόλλησης. Μεταφορά µετάλλου. Ροή θερµότητας στη συγκόλληση
(Θερµοκρασιακή κατανοµή, κατανοµή µεγίστων, ταχύτητες ψύξης, ρυθµός στερεοποίησης, θερµικός κύκλος συγκόλλησης). Μεταλλουργία των
συγκολλήσεων. Παραµένουσες τάσεις στη συγκόλληση. Ασυνέχειες στις συγκολλήσεις. Έλεγχος συγκολλήσεων. Τεχνολογία συγκολλήσεων µετάλλων και
κραµάτων.

Τριβολογία



Περιγραφή τεχνικών επιφανειών και οι τριβολογικές τους ιδιότητες. Επαφή σωµάτων, πίεση Stribeck, πίεση Ηertz, ελαστική παραµόρφωση, αναπτυσσόµενο
πεδίο τάσεων κάτω από την επιφάνεια. Φαινόµενα κατά την σχετική κίνηση συνεργαζοµένων επιφανειών, θεωρίες ξηράς τριβής, αναπτυσσόµενο
θερµοκρασιακό πεδίο. Φθορά. Τριβολογικές ιδιότητες υλικών. Υγρά λιπαντικά, γράσα, ιξώδες. Αστοχίες τριβολογικών συστηµάτων. Υδροδυναµική, ελαστο-
υδροδυναµική και θερµο-ελαστο- υδροδυναµική λίπανση. Εφαρµογή σε έδρανα ολισθήσεως, κυλίσεως, οδοντωτούς τροχούς. Συστήµατα λίπανσης.

Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων

Μαθηµατική περιγραφή µηχανισµών αποχώρησης-αλλαγής µορφής υλικού κατά τις κατεργασίες µε αφαίρεση και πλαστική παραµόρφωση του µε τη
βοήθεια µεθόδων πεπερασµένων στοιχείων (FΕΜ). Προσοµοίωση τυπικών κατεργασιών απότµησης µεγάλης ακρίβειας, προσοµοίωση βαθείας κοίλανσης,
κάµψης κ.λπ.,  καθώς και δηµιουργία αποβλήτου κατά την κοπή. Κατανοµή τάσεων και βαθµού ενδοτράχυνσης υλικού κατά την µορφοποίηση µε αφαίρεση
και παραµόρφωση.

Χωρικοί  Μηχανισµοί – Βιοµηχανικά Ροµπότ

Δοµική ανάλυση χωρικών µηχανισµών. Ειδικοί µηχανισµοί. Βαθµοί ελευθερίας. Κινηµατική ανάλυση χωρικών µηχανισµών. Οµογενή µητρώα
µετασχηµατισµού. Μέθοδος Denavit- Ηartenberg. Αναλυτικές και αριθµητικές µέθοδοι κινηµατικής ανάλυσης χωρικών µηχανισµών µε κλειστές αλυσίδες.
Επίλυση ευθέως και αντιστρόφου προβλήµατος της κινηµατικής χωρικών µηχανισµών µε ανοιχτές αλυσίδες και µε αρθρώσεις περιστροφής/ολισθήσεως.
Προσδιορισµός Ιακωβιανού µητρώου. Μηχανισµός άρθρωσης Ηooke. Δυναµική ανάλυση χωρικών µηχανισµών. Προσδιορισµός κινητήριων δυνάµεων/
ροπών σε µηχανισµούς µε ανοιχτές ή κλειστές αλυσίδες. Εξισώσεις d’ Αlembert. Κατάστρωση εξισώσεων δυναµικής µε τη µέθοδο Lagrange. Εισαγωγή στα
βιοµηχανικά ροµπότ. Δοµή βιοµηχανικών ροµπότ. Γεωµετρία βραχιόνων. Χώρος εργασίας βιοµηχανικών ροµπότ. Γωνίες προσανατολισµού Εuler και RΡΥ.
Μηχανισµοί αρπαγής. Συστήµατα ενεργοποιήσεως. Γλώσσες προγραµµατισµού βιοµηχανικών ροµπότ.

Διαγνωστικός Έλεγχος Εργαλειοµηχανών

Μετρήσεις, όργανα και αξιολόγηση µετρήσεων. Περιγραφή δυναµικής συµπεριφοράς εργαλειοµηχανών µέσω του προσδιορισµού συναρτήσεων
µεταδόσεως. Αποφυγή µετάδοσης ταλαντώσεων στη θέση κατεργασίας µέσω προσθήκης µάζας καθησυχάσεως. Ζυγοσταθµίσεις περιστρεφόµενων
µηχανικών εξαρτηµάτων. Διεγέρτες, είδη διεγερτών. Κανονισµοί δυναµικών καταπονήσεων του ανθρωπίνου σώµατος.

10ο Εξάµηνο

Εργαλειοµηχανές

Δοµή εργαλειοµηχανών. Στατικοί, δυναµικοί και θερµικοί υπολογισµοί εργαλειοµηχανών. Αρχές ρύθµισης ταχυτήτων των κινήσεων στις εργαλειοµηχανές.
Έδραση εργαλειοµηχανών για την αποφυγή µετάδοσης ταλαντωτικών σηµάτων από και προς το περιβάλλον. Μηχανικά στοιχεία εργαλειοµηχανών.
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις εργαλειοµηχανών. Έλεγχος ακριβείας.

Μηχανουργικές και Θερµικές Κατεργασίες Μορφοποίησης Οδοντώσεων

Κατεργασίες κοπής οδοντώσεων, µαθηµατική περιγραφή τους, προσδιορισµός διεισδύσεων εργαλείου κατεργαζόµενου τεµαχίου, ενεργούς κοπτικής
γεωµετρίας, φθοράς κοπτικών εργαλείων. Κατεργασίες φραιζαρίσµατος µε κύλιση, πλάνισης µε κύλιση, αποφλοίωσης µε κύλιση. Μηχανουργικές
κατεργασίες αποπεράτωσης οδοντώσεων: απόξεση, λείανση µορφής, λείανση µε κύλιση και διαφορετικές γεωµετρίες εργαλείων. Αέρια ενανθράκωση
οδοντώσεων, µαθηµατική περιγραφή, χαρακτηριστικά ενανθρακωµένης επιφάνειας. Μετροτεχνικός έλεγχος οδοντώσεων, σφάλµατα εξελιγµένης, βασικού
κύκλου, κλίσεως, κύλισης, διαίρεσης, κ.λπ.

Εφαρµογές Επιφανειακών Επικαλύψεων στις Μορφοποιήσεις



Μέθοδοι δηµιουργίας λεπτών σκληρών κεραµικών στοιβάδων επί τεχνικών επιφανειών. Έλεγχος µηχανικών ιδιοτήτων. Εφαρµογές λεπτών σκληρών
επικαλύψεων σε κοπτικά εργαλεία, εργαλεία διαµορφώσεων και στοιχεία µηχανών.

Ειδικά Κεφάλαια Ευέλικτων Συστηµάτων Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων Υποστηριζόµενα από Η/Υ (CΙΜ)

Σχεδιασµός βοηθητικών διατάξεων (ιδιοσυσκευές συγκρατήσεως τεµαχίων, εργαλείων, χειρισµού τεµαχίων, µεταφορικών διατάξεων, κ.λπ.).  Επεξεργασία
τυποποιηµένων αρχείων (ΙGΕS, SΤΕΡ, DΧF, κ.λπ.),  συστηµάτων CΑD/CΑΜ για τη διεξαγωγή προγραµµατισµού φάσεων κατεργασίας. Βέλτιστη επιλογή
εργαλείων και ιδιοσυσκευών. Προγραµµατισµός χειρισµών συναρµολόγησης µε τη βοήθεια γεωµετρικών πληροφοριών περιεχοµένων σε τυποποιηµένα
αρχεία. Διασύνδεση επιµέρους µηχανουργικών κατεργασιών σε ολοκληρωµένα ευέλικτα συστήµατα.

β) Ενεργειακή Κατεύθυνση Σπουδών

Κύκλος Εξειδίκευσης: Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας
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Στροβιλοµηχανές ΙΙ

Βασικές αρχές Θερµορευστοµηχανικής. Μέθοδοι µελέτης ροής γύρω από την πτερύγωση. Ευθυγραµµισµένη, ακτινική, κωνική πτερύγωση. Πτερυγώσεις για
συµπιεστή ροή. Τρισδιάστατη ροή σε στροβιλοµηχανές. Θεωρία ακτινικής ισορροπίας. Θεωρία ενεργοποιητικού δίσκου. Μέθοδοι επίλυσης του
ρευστοδυναµικού πεδίου. Δευτερογενής ροή. Θόρυβος πτερυγίων. Εφαρµοσµένα κατασκευαστικά θέµατα: παραδείγµατα υπολογισµού αντλιών,
φυσητήρων, αντλιοστασίων. Λειτουργικά προβλήµατα αντλιών, υδροστροβίλων.

Θέρµανση

Αναλυτική παρουσίαση συστηµάτων θέρµανσης, τοπική και κεντρική θέρµανση, τηλεθέρµανση, αντλίες θερµότητας. Σχεδιασµός συστηµάτων. Διανοµή
θερµού νερού και διαστασιολόγηση δικτύων νερού. Υπολογισµός και διαστασιολόγηση συσκευών σε συστήµατα θέρµανσης. Έλεγχος και ρύθµιση
εγκαταστάσεων. Μέθοδοι υπολογισµού της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήµατα θέρµανσης.

Ειδικά Κεφάλαια Θέρµανσης και Ψύξης

Κάλυψη σειράς ειδικών θερµικών θεµάτων, όπως βιοµηχανικός ατµός χρήσης, συµπαραγωγή, τηλεθέρµανση, αέρια καύσιµα, συνδυασµένοι κύκλοι, ζεστό
νερό χρήσης, ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων. Ολοκληρωµένη κάλυψη της ψύξης µε θέµατα όπως ψυκτικά µίγµατα, κυκλικές λειτουργίες, ψυκτικές
µονάδες συµπιεστή, ψυκτικές µονάδες απορρόφησης και ακροφυσίου ατµού, ψυκτικές µονάδες κύκλου αερίου και ανοικτού κύκλου, σωληνώσεις, µηχανές,
συσκευές, ψυκτικοί χώροι, ψυκτική ισχύς, εφαρµογές της ψύξης. Σφαιρική παρουσίαση της πτυχής ‘εξοικονόµηση ενέργειας’ σε επιµέρους πεδία
εφαρµογής όπως ηλεκτρισµός, δίκτυα ατµού, καύση, λέβητες και κλίβανοι, βιοµηχανική ψύξη, συστήµατα ανάκτησης απόβλητης θερµότητας, τεχνικές και
όργανα ενεργειακών µετρήσεων στη βιοµηχανία, βιοµηχανική ψύξη.

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

Υπολογισµός κύκλου λειτουργίας ΜΕΚ µε µοντέλα πλήρωσης – εκκένωσης. Μοντέλα καύσης διπλής ζώνης και προϋπολογισµός σχηµατισµού NOx.
Υπολογισµοί αεροδυναµικής στους αγωγούς εισαγωγής. Υπερπλήρωση και ενδιάµεση ψύξη. Υπολογισµός συστήµατος ψύξης και λίπανσης. Προσοµοιώσεις
µεταβατικής λειτουργίας κινητήρων Otto και Diesel. Υπολογιστική προσοµοίωση καταλυτικών µετατροπέων και παγίδων αιθάλης. Εφαρµογές
προσοµοιώσεων µε χρήση λογισµικού και επαλήθευση των υπολογισµών µε αντίστοιχες εργαστηριακές µετρήσεις.

Πειραµατικές Μέθοδοι σε Ενεργειακά Συστήµατα



Εργαστηριακές ασκήσεις µε θέµατα: (α) Ενεργειακό ισοζύγιο λέβητα κεντρικής θέρµανσης, (β) Πειραµατικός έλεγχος λειτουργίας εναλλάκτη θερµότητας, (γ)
Πειραµατικός έλεγχος λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη, (δ) Ενεργειακό ισοζύγιο κινητήρα diesel, (ε) Προσδιορισµός ανώτερης θερµογόνου δύναµης υγρού
καυσίµου, (στ) Προσδιορισµός αριθµού οκτανίου ή αριθµού κετανίου υγρών καυσίµων, (ζ) Λήψη και ανάλυση δυναµοδεικτικού διαγράµµατος κινητήρα
diesel, (η) Προσδιορισµός εκποµπής ρύπων επιβατικού οχήµατος ή βαρέως κινητήρα.

Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος Ι

Είδη αερίων ρύπων, προέλευση, πορεία και συνέπειες ρύπανσης. Μέθοδοι και όργανα ανάλυσης αέριας ρύπανσης. Εκποµπές αερίων ρύπων από κινητές
πηγές, τεχνολογία καθαρισµού καυσαερίων (καταλυτικοί µετατροπείς, «παγίδες αιθάλης»). Εκποµπές αερίων ρύπων από σταθερές πηγές, τεχνολογία
καθαρισµού αερίων αποβλήτων (ηλεκτροστατικά φίλτρα, συστήµατα DeSΟx και DeΝΟx, προσρόφηση, απορρόφηση). Μηχανική των σωµατιδίων, διεργασίες
διαχωρισµού.

Διαχείριση Απορριµµάτων

Προστασία περιβάλλοντος, οικονοµία και περιβάλλον, απαιτήσεις από ένα φιλικό προς το περιβάλλον σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων. Προέλευση
απορριµµάτων, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους, δυνατότητες αποφυγής δηµιουργίας. Μεταφορά απορριµµάτων, αποκοµιδή και κόστος αυτής,
µεταφόρτωση. Ανακύκλωση, µέθοδοι διαλογής, συστήµατα διαχωρισµού και µεταφοράς, παραδείγµατα διεργασιών ανακύκλωσης. Μηχανική/βιολογική
επεξεργασία, λιπασµατοποίηση. Υγειονοµική ταφή, προδιαγραφές για το σχεδιασµό και τη λειτουργία µιας χωµατερής. Θερµική επεξεργασία: Μεταφορά και
προσωρινή αποθήκευση απορριµµάτων, εστία καύσης, ενεργειακή αξιοποίηση, καθαρισµός απαερίου, αντιµετώπιση τέφρας και λοιπών υπολειµµάτων,
λειτουργία σταθµού καύσης απορριµµάτων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, σχεδιασµός και κόστος σταθµού καύσης απορριµµάτων. Διαχείριση τοξικών
αποβλήτων. Πολυκριτηριακή ανάλυση ως εργαλείο στη διαχείριση απορριµµάτων.

10ο Εξάµηνο

Καύση

Επανάληψη βασικών γνώσεων: κινητική θεωρία των αερίων, φαινόµενα µεταφοράς, στοιχεία χηµικής θερµοδυναµικής. Γενικές έννοιες χηµικής κινητικής:
τάξη της αντίδρασης, αλυσιδωτές αντιδράσεις, µόνιµη κατάσταση και µερική ισορροπία. Εκρηκτικά όρια και οξειδωτικά χαρακτηριστικά καυσίµων
(υδρογόνο, µονοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, παραφίνες, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες). Φλόγες προανάµιξης: µονοδιάστατη ροή, δοµή στρωτής φλόγας,
ταχύτητα µετάδοσης φλόγας (Μallard και LeChatelier), µέθοδοι µέτρησης, όρια αναφλεξιµότητας, απόσταση quenching, φαινόµενα flashback και blowoff,
όρια ευστάθειας. Τυρβώδεις ροές µε φλόγες, τυρβώδης ταχύτητα καύσης, σταθεροποίηση φλόγας σε ροές υψηλών ταχυτήτων. Υπερηχητικά κύµατα
καύσης, υδροδυναµική θεωρία και θεωρητικά και πειραµατικά δεδοµένα. Φλόγες διάχυσης: φαινοµενολογία, ισοζύγια µονοδιάστατης φλόγας, τυρβώδεις
δέσµες καυσίµου, καύση σταγόνας. Έναυση: αλυσιδωτή, θερµική εξαναγκασµένη.

Τεχνική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ

Ατµοπαραγωγικές εγκαταστάσεις: καύσιµα και προετοιµασία τους (άλεσµα, ξήρανση, κλπ), καυστήρες (στερεών, υγρών και αερίων καυσίµων),
θερµοδυναµική ανάλυση κύκλων παραγωγής µηχανικού έργου, εναλλάκτες θερµότητας ακτινοβολίας – διαστασιολόγηση, κατασκευαστική διαµόρφωση
λεβήτων και διαστασιολόγηση. Εξατµιστήρες: είδη εξατµιστήρων και κατηγοριοποίηση, θερµοδυναµικές ιδιότητες µιγµάτων, ισοζύγια µάζας και ενέργειας,
µετάδοση θερµότητας σε εξατµιστήρες και διαστασιολόγηση.

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το ενεργειακό πρόβληµα και οι ΑΠΕ. Ιστορία χρήσης των ΑΠΕ. Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Μέθοδοι
και τεχνολογίες ενεργειακής εκµετάλλευσης των ΑΠΕ. Διαστασιολόγηση συστηµάτων ΑΠΕ. Εκτίµηση ενεργειακού δυναµικού ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:



Φωτοθερµικά ηλιακά συστήµατα. Φωτοηλεκτρικά ηλιακά συστήµατα. Παθητικά ηλιακά συστήµατα. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Τύποι ανεµοκινητήρων.
Ανεµογεννήτριες.ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: Υψηλής, µέσης και χαµηλής ενθαλπίας. ΒΙΟΜΑΖΑ: Δασική βιοµάζα, παραπροϊόντα παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών
προϊόντων, κτηνοτροφικά απόβλητα. ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Χαρακτηριστικά. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες, µέθοδοι διαχείρισης και τεχνολογίες
ενεργειακής εκµετάλλευσης. ΥΔΡΟΪΣΧΥΣ. Υδροκινητήρες. Υδροηλεκτρικοί σταθµοί. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: Παλίρροιες. Κύµατα. Θερµοκρασιακή
διαφορά. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οικονοµική Ανάλυση Ενεργειακών Συστηµάτων

Σχεδιασµός, χρηµατοδότηση και υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακών συστηµάτων. Προσδιορισµός στοιχείων αρχικού κόστους επένδυσης, λειτουργικών
δαπανών και κόστους απόρριψης. Μέθοδοι επιλογής βέλτιστου ενεργειακού πόρου και αντίστοιχου συστήµατος. Διαστασιολόγηση και βέλτιστη
εκµετάλλευση ενεργειακών συστηµάτων. Μέθοδοι αξιολόγησης σκοπιµότητας ενεργειακών επενδύσεων. Ανάλυση κύκλου ζωής ενεργειακών συστηµάτων.
Καµπύλες κόστους – ζήτησης. Διαχείριση ενεργειακής ζήτησης. Πολιτική κινήτρων και ποινών για την εφαρµογή ενεργειακής πολιτικής. Μακροοικονοµία
και τιµολογιακή πολιτική της ενέργειας. Η απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ενωµένη Ευρώπη.

Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων

Ανάλυση των βασικών αρχών και των υπολογιστικών εργαλείων µε στόχο το σχεδιασµό κτιρίων χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση, κλιµατισµό
και φωτισµό. Προσαρµογή του κτιρίου στο δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον. Θερµική προστασία κελύφους και αξιοποίηση της θερµοχωρητικότητας του
κελύφους, σε σχέση µε τα συστήµατα θέρµανσης. Διαστασιολόγηση ανοιγµάτων, ηλιακά κέρδη και ανεπιθύµητα φορτία. Φυσικός και τεχνητός φωτισµός.
Βελτιστοποίηση του αερισµού, φυσικός δροσισµός και ηλιοπροστασία ως µέσα µείωσης των ψυκτικών απαιτήσεων. Εναλλακτικές δυνατότητες θέρµανσης
και ψύξης, µε ενσωµάτωση συστηµάτων ΑΠΕ στο κτιριακό κέλυφος. Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για νεόδµητα και υφιστάµενα κτίρια.

Κλιµατισµός

Αναλυτική παρουσίαση συστηµάτων κλιµατισµού - επιλογή. Ψυχροµετρία. Διανοµή αέρα και διαστασιολόγηση δικτύων και στοµίων αέρα. Διανοµή ψυχρού
νερού και διαστασιολόγηση δικτύων νερού. Υπολογισµός και διαστασιολόγηση συσκευών κλιµατισµού. Συσκευές ανάκτησης θερµότητας. Έλεγχος και
ρύθµιση εγκαταστάσεων κλιµατισµού. Έλεγχος του θορύβου στις εγκαταστάσεις κλιµατισµού. Εξοικονόµηση ενέργειας. Μέθοδοι υπολογισµού της
κατανάλωσης ενέργειας σε συστήµατα κλιµατισµού.

Κύκλος Εξειδίκευσης: Περιβάλλον και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης

9ο Εξάµηνο

Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος Ι

Είδη αερίων ρύπων, προέλευση, πορεία και συνέπειες ρύπανσης. Μέθοδοι και όργανα ανάλυσης αέριας ρύπανσης. Εκποµπές αερίων ρύπων από κινητές
πηγές, τεχνολογία καθαρισµού καυσαερίων (καταλυτικοί µετατροπείς, «παγίδες αιθάλης»). Εκποµπές αερίων ρύπων από σταθερές πηγές, τεχνολογία
καθαρισµού αερίων αποβλήτων (ηλεκτροστατικά φίλτρα, συστήµατα DeSΟx και DeΝΟx, προσρόφηση, απορρόφηση). Μηχανική των σωµατιδίων, διεργασίες
διαχωρισµού.

(320) Διαχείριση Απορριµµάτων (Υ) Προστασία περιβάλλοντος, οικονοµία και περιβάλλον, απαιτήσεις από ένα φιλικό προς το περιβάλλον σύστηµα
διαχείρισης απορριµµάτων. Προέλευση απορριµµάτων, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους, δυνατότητες αποφυγής δηµιουργίας. Μεταφορά
απορριµµάτων, αποκοµιδή και κόστος αυτής, µεταφόρτωση. Ανακύκλωση, µέθοδοι διαλογής, συστήµατα διαχωρισµού και µεταφοράς, παραδείγµατα
διεργασιών ανακύκλωσης. Μηχανική/βιολογική επεξεργασία, λιπασµατοποίηση. Υγειονοµική ταφή, προδιαγραφές για το σχεδιασµό και τη λειτουργία µιας
χωµατερής. Θερµική επεξεργασία: Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση απορριµµάτων, εστία καύσης, ενεργειακή αξιοποίηση, καθαρισµός απαερίου,
αντιµετώπιση τέφρας και λοιπών υπολειµµάτων, λειτουργία σταθµού καύσης απορριµµάτων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, σχεδιασµός και κόστος



σταθµού καύσης απορριµµάτων. Διαχείριση τοξικών αποβλήτων. Πολυκριτηριακή ανάλυση ως εργαλείο στη διαχείριση απορριµµάτων.

Πηγές Ρύπανσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα: το φαινόµενο του θερµοκηπίου, όξινη βροχή, φωτοχηµική ρύπανση, καταστροφή στοιβάδας όζοντος.
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ: Κύριες κατηγορίες αέριων ρύπων. Ανθρωπογενείς και βιογενείς εκποµπές. Μεθοδολογία εκτίµησης εκποµπών αέριων ρύπων. Η
έννοια του συντελεστή εκποµπής. Υπολογισµός εκποµπών CΟ2, SΟ2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΔΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ: Οδική
κυκλοφορία (χρήση λογισµικού CΟΡΕRΤ). Μη οδική κυκλοφορία (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα, µηχανήµατα και οχήµατα «εκτός δρόµου»). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ: Ηλεκτροπαραγωγή, βιοµηχανία, µικρές εστίες καύσης (βιοτεχνία, κεντρικές θερµάνσεις).
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΔΝ ΡΥΠΔΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ: Χρήση διαλυτών, εξόρυξη, µεταφορά και διανοµή στερεών, υγρών και αέριων
καυσίµων, διεργασίες παραγωγής, γεωργικές-κτηνοτροφικές δραστηριότητες, φυσικές πηγές εκποµπής (δάση, ηφαίστεια). ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΔΝ ΡΥΠΔΝ:
Χαρακτηριστικά ενός συστήµατος απογραφής εκποµπών. Εκποµπές σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίµακα. Ατµοσφαιρική ρύπανση σε αστικές
περιοχές: χωρικός και χρονικός προσδιορισµός του προβλήµατος. Χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GΙS) και σχεσιακών βάσεων δεδοµένων
σε απογραφές εκποµπών. Μοντέλα προσοµοίωσης ποιότητας ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος. Απογραφές εκποµπών ρύπων στην Ελλάδα.

Χηµεία και Βιολογία Περιβάλλοντος

Χηµεία ατµόσφαιρας, νερών και εδάφους. Βιογεωχηµικοί κύκλοι. Πηγές και αίτια ρύπανσης του περιβάλλοντος. Μηχανισµοί διασποράς και κατανοµής
ρύπων στο περιβάλλον. Αστικά λύµατα και απορρίµµατα. Βιοµηχανικά υγρά και στερεά απόβλητα. Βαρέα µέταλλα - τοξικές οργανικές ενώσεις. Βασικές
αρχές βιολογίας περιβάλλοντος.

Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

10ο Εξάµηνο

Διαχείριση Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική νοµοθεσία, απαιτήσεις περιβαλλοντικής πολιτικής. Μεθοδολογία ολοκληρωµένων αποτιµήσεων. Προδιαγραφές και δοµή σχηµάτων
διαχείρισης περιβάλλοντος. Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης (Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Οικολογικό Σήµα, ΕΜΑS, ΙSΟ 14000). Διάγνωση, αντιµετώπιση
και δυνατότητες πρόληψης µεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Περιβαλλοντική τηλεµατική. Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις µε στόχο τη
βιωσιµότητα

Ατµοσφαιρική Ρύπανση

Προβλήµατα ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος (κλιµατική αλλαγή, καταστροφή στοιβάδας όζοντος, Ποξείνιση, τροποσφαιρικό όζον, τοξική ρύπανση, ποιότητα
αέρα σε πόλεις). Φαινοµενολογία διεργασιών µεταφοράς και µετασχηµατισµού αερίων ρύπων. Ατµοσφαιρική ευστάθεια. Ιδιαιτερότητες ατµοσφαιρικών
ροών. Χαρακτηριστικά ατµοσφαιρικού οριακού στρώµατος. Μαθηµατική προσοµοίωση φαινοµένων µεταφοράς και µετασχηµατισµού αερίων ρύπων

Καύση

Επανάληψη βασικών γνώσεων: κινητική θεωρία των αερίων, φαινόµενα µεταφοράς, στοιχεία χηµικής θερµοδυναµικής. Γενικές έννοιες χηµικής κινητικής:
τάξη της αντίδρασης, αλυσιδωτές αντιδράσεις, µόνιµη κατάσταση και µερική ισορροπία. Εκρηκτικά όρια και οξειδωτικά χαρακτηριστικά καυσίµων
(υδρογόνο, µονοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, παραφίνες, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες). Φλόγες προανάµιξης: µονοδιάστατη ροή, δοµή στρωτής φλόγας,
ταχύτητα µετάδοσης φλόγας (Μallard και LeChatelier), µέθοδοι µέτρησης, όρια αναφλεξιµότητας, απόσταση quenching, φαινόµενα flashback και blowoff,
όρια ευστάθειας. Τυρβώδεις ροές µε φλόγες, τυρβώδης ταχύτητα καύσης, σταθεροποίηση φλόγας σε ροές υψηλών ταχυτήτων. Υπερηχητικά κύµατα
καύσης, υδροδυναµική θεωρία και θεωρητικά και πειραµατικά δεδοµένα. Φλόγες διάχυσης: φαινοµενολογία, ισοζύγια µονοδιάστατης φλόγας, τυρβώδεις
δέσµες καυσίµου, καύση σταγόνας. Έναυση: αλυσιδωτή, θερµική εξαναγκασµένη.



Μηχανική Ρευστών ΙΙ

Ροές µε τριβή, στρωτά διατµητικά στρώµατα, στρωτά οριακά στρώµατα. Οριακό στρώµα επίπεδης πλάκας, επίλυση Βlassius, προσεγγιστική επίλυση
Ρolhausen. Αποκόλληση οριακού στρώµατος, ελεύθερα στρωτά διατµητικά στρώµατα. Ροή στον απόρρου σωµάτων, ελεύθερες δέσµες, σύγκλιση
παράλληλων στρωτών ρευµάτων. Τυρβώδης ροή, µετάβαση, χαρακτηριστικά τυρβώδους ροής, µαθηµατική περιγραφή τυρβώδους ροής. Εξισώσεις
Reynolds, φαινοµενολογικές θεωρίες τυρβώδους ροής, τυρβώδη διατµητικά και οριακά στρώµατα, ροή σε σωλήνες. Τυρβώδης ροή σε τραχείς κυκλικούς
σωλήνες, επίπεδη πλάκα, τυρβώδης ροή σε µη κυκλικούς αγωγούς. Γενικευµένη εξίσωση Βernoulli. Ελεύθερα τυρβώδη διατµητικά στρώµατα, εφαρµογές.
Θεωρία διάχυσης, τυρβώδης διάχυση, ατµο- σφαιρικό οριακό στρώµα, ατµοσφαιρική ρύπανση. Στοιχεία υπολογιστικής ρευστοµηχανικής, ασταθείς και
µεταβατικές ροές. Υδραυλικό πλήγµα. Παράδειγµα για απότοµο και σταδιακό κλείσιµο δικλείδας. Δοχεία εκτονώσεως. Ειδικά θέµατα συµπιεστών ροών.
Εµβάθυνση σε ροές µε ιξώδες, αλληλεπίδραση ροής και κατασκευών, αεροελαστικότητα, ροή στον απόρρου σωµάτων, τυρβώδης ροή, στοιχεία
υπολογιστικής ρευστοµηχανικής, Θεωρία και Μοντέλα Τύρβης. Γενικά χαρακτηριστικά µοντέλων τύρβης. Η έννοια του ιξώδους της τύρβης. Μοντέλα
µηδενικής εξίσωσης. Μοντέλα µιας εξίσωσης. Μοντέλα δύο εξισώσεων. Το Μοντέλο κ-ε κλπ θεωρία διάχυσης.

Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος ΙΙ

Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων

Ανάλυση των βασικών αρχών και των υπολογιστικών εργαλείων µε στόχο το σχεδιασµό κτιρίων χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση, κλιµατισµό
και φωτισµό. Προσαρµογή του κτιρίου στο δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον. Θερµική προστασία κελύφους και αξιοποίηση της θερµοχωρητικότητας του
κελύφους, σε σχέση µε τα συστήµατα θέρµανσης. Διαστασιολόγηση ανοιγµάτων, ηλιακά κέρδη και ανεπιθύµητα φορτία. Φυσικός και τεχνητός φωτισµός.
Βελτιστοποίηση του αερισµού, φυσικός δροσισµός και ηλιοπροστασία ως µέσα µείωσης των ψυκτικών απαιτήσεων. Εναλλακτικές δυνατότητες θέρµανσης
και ψύξης, µε ενσωµάτωση συστηµάτων ΑΠΕ στο κτιριακό κέλυφος. Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για νεόδµητα και υφιστάµενα κτίρια. Κύκλος
Εξειδίκευσης: Ανάλυση Διεργασιών µε τη Βοήθεια Η/Υ
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Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση Συσκευών

Εισαγωγή στο σχεδιασµό συσκευών και συστηµάτων. Αναζήτηση τεχνικών και οικονοµικών δεδοµένων σχεδιασµού. Εφαρµογές της Θερµοδυναµικής στην
ανάλυση σχεδιασµού. Εξεργειακή ανάλυση. Εφαρµογές της Μετάδοσης Θερµότητας στην ανάλυση σχεδιασµού. Εφαρµογές βελτιστοποίησης στα 65
διάφορα στάδια σχεδιασµού συσκευών και συστηµάτων. Δοχεία πίεσης, εναλλάκτες θερµότητας, ηλιακά συστήµατα, συστήµατα βιοµηχανικής ψύξης.
Οικονοµική ανάλυση. Εξεργοοικονοµική ανάλυση – βελτιστοποίηση. Εφαρµογές στο σχεδιασµό δικτύων εναλλακτών θερµότητας.

Προσοµοίωση Βιοµηχανικών Δικτύων Ροής

Το µάθηµα αυτό εισάγει τους φοιτητές στο σχεδιασµό, τη χάραξη, τη διαστασιολόγηση και την κατασκευλη βιοµηχανικών δικτύων ροής (δίκτυα νερού,
ατµού πεπιεσµένου αέρα, φυσικού αερίου, κλπ.). Εισαγωγή. Σχεδιασµός δικτύου. Χάραξη δικτύου. Κατασκευή δικτύου. Αντλιοστάσια. Εγκαταστάσεις
συµπιεστών. Υλικά σωληνώσεων. Ειδικά προβλήµατα ροών. Διαστασιολόγηση σωληνώσεων. Βελτιστοποίηση δικτύου. Ειδικές εφαρµογές.

Στροβιλοµηχανές ΙΙ

Βασικές αρχές Θερµορευστοµηχανικής. Μέθοδοι µελέτης ροής γύρω από την πτερύγωση. Ευθυγραµµισµένη, ακτινική, κωνική πτερύγωση. Πτερυγώσεις για
συµπιεστή ροή. Τρισδιάστατη ροή σε στροβιλοµηχανές. Θεωρία ακτινικής ισορροπίας. Θεωρία ενεργοποιητικού δίσκου. Μέθοδοι επίλυσης του
ρευστοδυναµικού πεδίου. Δευτερογενής ροή. Θόρυβος πτερυγίων. Εφαρµοσµένα κατασκευαστικά θέµατα: παραδείγµατα υπολογισµού αντλιών,
φυσητήρων, αντλιοστασίων. Λειτουργικά προβλήµατα αντλιών, υδροστροβίλων.



Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

Υπολογισµός κύκλου λειτουργίας ΜΕΚ µε µοντέλα πλήρωσης – εκκένωσης. Μοντέλα καύσης διπλής ζώνης και προϋπολογισµός σχηµατισµού NOx.
Υπολογισµοί αεροδυναµικής στους αγωγούς εισαγωγής. Υπερπλήρωση και ενδιάµεση ψύξη. Υπολογισµός συστήµατος ψύξης και λίπανσης. Προσοµοιώσεις
µεταβατικής λειτουργίας κινητήρων Otto και Diesel. Υπολογιστική προσοµοίωση καταλυτικών µετατροπέων και παγίδων αιθάλης. Εφαρµογές
προσοµοιώσεων µε χρήση λογισµικού και επαλήθευση των υπολογισµών µε αντίστοιχες εργαστηριακές µετρήσεις.

Τεχνική Μετρήσεων στη Μηχανική Ρευστών

Χρήση υπολογιστών και αυτοµατισµοί για τη µέτρηση ρευστοµηχανικών µεγεθών. Σχεδίαση πειραµάτων για σύγκριση µε υπολογισµούς. Τεχνική µέτρησης
πίεσης. Μέθοδοι µετρήσεως παροχής. Ροόµετρα. Κανονισµοί µετρήσεων. Μετρήσεις ταχύτητας και τύρβης. Μετρήσεις µε την τεχνική LΑSΕR-DΟΡΡLΕR
anemometry
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Μηχανική Ρευστών ΙΙ

Ροές µε τριβή, στρωτά διατµητικά στρώµατα, στρωτά οριακά στρώµατα. Οριακό στρώµα επίπεδης πλάκας, επίλυση Βlassius, προσεγγιστική επίλυση
Ρolhausen. Αποκόλληση οριακού στρώµατος, ελεύθερα στρωτά διατµητικά στρώµατα. Ροή στον απόρρου σωµάτων, ελεύθερες δέσµες, σύγκλιση
παράλληλων στρωτών ρευµάτων. Τυρβώδης ροή, µετάβαση, χαρακτηριστικά τυρβώδους ροής, µαθηµατική περιγραφή τυρβώδους ροής. Εξισώσεις
Reynolds, φαινοµενολογικές θεωρίες τυρβώδους ροής, τυρβώδη διατµητικά και οριακά στρώµατα, ροή σε σωλήνες. Τυρβώδης ροή σε τραχείς κυκλικούς
σωλήνες, επίπεδη πλάκα, τυρβώδης ροή σε µη κυκλικούς αγωγούς. Γενικευµένη εξίσωση Βernoulli. Ελεύθερα τυρβώδη διατµητικά στρώµατα, εφαρµογές.
Θεωρία διάχυσης, τυρβώδης διάχυση, ατµο- σφαιρικό οριακό στρώµα, ατµοσφαιρική ρύπανση. Στοιχεία υπολογιστικής ρευστοµηχανικής, ασταθείς και
µεταβατικές ροές. Υδραυλικό πλήγµα. Παράδειγµα για απότοµο και σταδιακό κλείσιµο δικλείδας. Δοχεία εκτονώσεως. Ειδικά θέµατα συµπιεστών ροών.
Εµβάθυνση σε ροές µε ιξώδες, αλληλεπίδραση ροής και κατασκευών, αεροελαστικότητα, ροή στον απόρρου σωµάτων, τυρβώδης ροή, στοιχεία
υπολογιστικής ρευστοµηχανικής, Θεωρία και Μοντέλα Τύρβης. Γενικά χαρακτηριστικά µοντέλων τύρβης. Η έννοια του ιξώδους της τύρβης. Μοντέλα
µηδενικής εξίσωσης. Μοντέλα µιας εξίσωσης. Μοντέλα δύο εξισώσεων. Το Μοντέλο κ-ε, κ.λπ.,  θεωρία διάχυσης.

Αριθµητική Ανάλυση Προβληµάτων Μεταφοράς Μάζας και Ενέργειας

Εισαγωγή – Ιστορική αναδροµή. Σύγκριση της πειραµατικής, θεωρητικής και αριθµητικής προσέγγισης προβληµάτων µεταφοράς µάζας και ενέργειας.
Περιγραφή των εξισώσεων µεταφοράς µάζας και ενέργειας. Μερικές διαφορικές εξισώσεις – φυσική και µαθηµατική ταξινόµηση αυτών. Το σωστά
ορισµένο πρόβληµα. Επίλυση συστηµάτων εξισώσεων. Περιγραφή υπορουτινών επίλυσης τριδιαγωνίων συστηµάτων. Μέθοδος των πεπερασµένων
διαφορών. Η έννοια του σφάλµατος. Προσέγγιση των διαφορικών εξισώσεων µε πεπερασµένες διαφορές. Εισαγωγή στη χρήση µη-κανονικών πλεγµάτων.
Στοιχεία ευστάθειας της λύσης. Εφαρµογή της µεθόδου πεπερασµένων διαφορών σε επιλεγµένες εξισώσεις µοντελοποίησης. Εφαρµογές της µεθόδου
πεπερασµένων διαφορών στις εξισώσεις µηχανικής ρευστών και µετάδοσης θερµότητας. Αριθµητικές µέθοδοι επίλυσης προβληµάτων για ιδανικά ρευστά.
Στοιχεία από την επίλυση προβληµάτων µεταφοράς µάζας και ενέργειας µε τη χρήση της τεχνικής των πεπερασµένων όγκων. Αριθµητική επίλυση των
εξισώσεων Νavier-Stokes για πραγµατικά ασυµπίεστα και συµπιεστά ρευστά. Στοιχεία από τη θεωρία κατασκευής πλεγµάτων.

Σύνδεση Συστηµάτων CΑD/CΑΕ

Ορισµός 3D επιφανειών µε τη βοήθεια συστηµάτων CΑD. Βάσεις δεδοµένων συστηµάτων CΑD και τυποποιηµένα αρχεία. Αυτόµατη παραλαβή γεωµετρικών
και τεχνολογικών δεδοµένων από συστήµατα CΑD. Έλεγχος και δηµιουργία τοπολογίας γεωµετρικών δεδοµένων. Δηµιουργία τρισδιάστατου πλέγµατος και
έλεγχος ποιότητας πεπερασµένων στοιχείων. Ορισµός οριακών συνθηκών και φορτίων. Περιγραφή συστηµάτων πεπερασµένων στοιχείων για ανάλυση
τάσεων και παραµορφώσεων, crash ανάλυση, και επίλυση προβληµάτων ακουστικής. Εφαρµογές συστηµάτων πεπερασµένων στοιχείων για ανάλυση
τάσεων και παραµορφώσεων κυρίως σε αµαξώµατα αυτοκινήτων. Συστήµατα Ρost-processing, ανάλυση αποτελεσµάτων και βελτιστοποίηση κατασκευών.



Καύση

Επανάληψη βασικών γνώσεων: κινητική θεωρία των αερίων, φαινόµενα µεταφοράς, στοιχεία χηµικής θερµοδυναµικής. Γενικές έννοιες χηµικής κινητικής:
τάξη της αντίδρασης, αλυσιδωτές αντιδράσεις, µόνιµη κατάσταση και µερική ισορροπία. Εκρηκτικά όρια και οξειδωτικά χαρακτηριστικά καυσίµων
(υδρογόνο, µονοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, παραφίνες, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες). Φλόγες προανάµιξης: µονοδιάστατη ροή, δοµή στρωτής φλόγας,
ταχύτητα µετάδοσης φλόγας (Μallard και LeChatelier), µέθοδοι µέτρησης, όρια αναφλεξιµότητας, απόσταση quenching, φαινόµενα flashback και blowoff,
όρια ευστάθειας. Τυρβώδεις ροές µε φλόγες, τυρβώδης ταχύτητα καύσης, σταθεροποίηση φλόγας σε ροές υψηλών ταχυτήτων. Υπερηχητικά κύµατα
καύσης, υδροδυναµική θεωρία και θεωρητικά και πειραµατικά δεδοµένα. Φλόγες διάχυσης: φαινοµενολογία, ισοζύγια µονοδιάστατης φλόγας, τυρβώδεις
δέσµες καυσίµου, καύση σταγόνας. Έναυση: αλυσιδωτή, θερµική εξαναγκασµένη.

Ατµοσφαιρική Ρύπανση

Προβλήµατα ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος (κλιµατική αλλαγή, καταστροφή στοιβάδας όζοντος, οξείνιση, τροποσφαιρικό όζον, τοξική ρύπανση, ποιότητα
αέρα σε πόλεις). Φαινοµενολογία διεργασιών µεταφοράς και µετασχηµατισµού αερίων ρύπων. Ατµοσφαιρική ευστάθεια. Ιδιαιτερότητες ατµοσφαιρικών
ροών. Χαρακτηριστικά ατµοσφαιρικού οριακού στρώµατος. Μαθηµατική προσοµοίωση φαινοµένων µεταφοράς και µετασχηµατισµού αερίων ρύπων.

γ) Κατεύθυνση Σπουδών Βιοµηχανικής Διοίκησης

Κύκλος Εξειδίκευσης: Βιοµηχανική Διοίκηση
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Διαχείριση Αποθεµάτων και Διανοµή Προϊόντων

Εισαγωγή – Σηµασία και ρόλος των αποθεµάτων. Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης. Πρότυπα διαχείρισης και ελέγχου αποθεµάτων για γνωστή και σταθερή
ζήτηση, γνωστή µεταβαλλόµενη ζήτηση, στοχαστική ζήτηση, εποχικά και καινοτόµα αγαθά, πολλά προϊόντα, πολλαπλά επίπεδα (multi-echelon systems).
Διαχείριση αποθεµάτων και εφοδιαστική (Logistics). Εισαγωγή στην διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού (Supply Chain Management).

Αξιοπιστία και Συντήρηση

Θεωρία Αξιοπιστίας: βασικές έννοιες, συνήθεις συναρτήσεις αξιοπιστίας (εκθετική κατανοµή, κατανοµή Γ, κατανοµή Weibull, κανονική κατανοµή),
αξιοπιστία συστηµάτων, εκτίµηση αξιοπιστίας. Πρόβλεψη αξιοπιστίας µε ανάλυση πρωτογενών στοιχείων, δένδρα. Συλλογή δεδοµένων αξιοπιστίας. Κόστος
αξιοπιστίας. Πολιτικές Συντήρησης. Καθοριστικές πολιτικές αντικατάστασης. Στοχαστικές πολιτικές αντικατάστασης: προληπτική αντικατάσταση, οµαδική
προληπτική αντικατάσταση. Οργάνωση διαδικασιών συντήρησης.

Δυναµική Συστηµάτων

Εισαγωγή στη Δυναµική Συστηµάτων: βασικές έννοιες, σκοπός. Δοµή και δυναµική συµπεριφορά συστηµάτων: ανοικτά – κλειστά συστήµατα, θετική –
αρνητική ανάδραση, άλλες µορφές δυναµικής συµπεριφοράς. Απεικόνιση συστηµάτων: διαγράµµατα επιρροής, διαγράµµατα ροής. Διαµόρφωση
µαθηµατικών προτύπων: κατηγορίες εξισώσεων (καταστατικές εξισώσεις, εξισώσεις ροών, εξισώσεις βοηθητικών µεταβλητών, εξισώσεις σταθερών, αρχικές
συνθήκες), βασικές αρχές και κανόνες διαµόρφωσης µαθηµατικών προτύπων, έλεγχος εγκυρότητας µαθηµατικών προτύπων. Επίλυση µαθηµατικών
προτύπων: προσοµοιωτική επίλυση, ειδικές προσοµοιωτικές γλώσσες. Εφαρµογές Δυναµικής Συστηµάτων στη βιοµηχανική διοίκηση µε χρήση Η/Υ: µελέτη
περιπτώσεων µε τη χρήση της ειδικών προσοµοιωτικών γλωσσών Dysmap2, Ρowersim 2.5c, Ι Τhink 4.0.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού



Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτοµίας

Στρατηγικές για την καινοτοµία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τεχνολογία / καινοτοµία και επιχειρήσεις, µε
έµφαση στις µικροµεσαίες: υποδοµή και µέσα προώθησης, τρόποι και µέσα χρηµατοδότησης της καινοτοµίας, διαδικασία και µέθοδοι µεταφοράς
τεχνολογίας. Διάγνωση και αξιολόγηση τεχνολογίας και καινοτοµίας: διαγνωστικά εργαλεία, technology audits, δείκτες µέτρησης και αξιολόγησης
καινοτοµίας. Τεχνικές διαχείρισης καινοτοµίας: προώθηση καινοτοµίας, τεχνολογική παρακολούθηση, διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,
σχεδιασµός και ανάλυση αξίας της καινοτοµίας.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων

Οι έννοιες του χρόνου, του πληθωρισµού και του κόστος κεφαλαίου στο σχεδιασµό και στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Η παραγωγική µονάδα:
Παραγωγικός και βοηθητικός εξοπλισµός, πάγια περιουσιακά στοιχεία. Αποσβέσεις και αντικατάσταση εξοπλισµού. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων:
καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης, δείκτης απόδοσης, ανάλυση κόστους-οφέλους. Ανάλυση νεκρού σηµείου. Σύγκριση εναλλακτικών
επενδυτικών σχεδίων. Χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων - Capital Βudgeting. Επενδυτικά κίνητρα: εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα ενίσχυσης
επενδυτικών σχεδίων. Συµβολή των κινήτρων στη βιωσιµότητα και σκοπιµότητα µίας παραγωγικής µονάδας. Επιχειρηµατικός κίνδυνος Ανάλυση δηµοσίων
επενδύσεων

10ο Εξάµηνο

Οργάνωση και Διοίκηση Έργων

Διοίκηση έργου: ορισµοί, συντελεστές έργου, συστήµατα οργάνωσης έργου, ο ρόλος του υπευθύνου έργου. 68 Δικτυωτή Ανάλυση: εισαγωγή, διαµόρφωση
και επίλυση δικτύου, διάγραµµα Gantt, τεχνική ΡΕRΤ. Σχέση κόστους - διάρκειας έργου, τεχνική C.Ρ.Μ., προγραµµατισµός κόστους, έλεγχος χρόνου και
κόστους έργου, κατανοµή πόρων, προγραµµατισµός µε περιορισµένο δυναµικό. Εφαρµογές µε χρήση ειδικού λογισµικού.

Τεχνικές Προβλέψεων

Εισαγωγή. Μεθοδολογικά εργαλεία στις µεθόδους πρόβλεψης. Χρονοσειρές και διαστρωµατικά στοιχεία. Εγκυρότητα και αξιοπιστία στις µεθόδους
πρόβλεψης. Χρήση λογιστικών φύλλων Η/Υ στις µεθόδους πρόβλεψης. Μέθοδοι κινούµενων µέσων. Μέθοδοι εκθετικής εξοµάλυνσης. Ταξινόµηση κατά
Ρegel. Μέθοδοι διαχωρισµού και ανάλυσης χρονοσειρών. Μέθοδοι απλής γραµµικής παλινδρόµησης. Απλή παλινδρόµηση µε µη γραµµικές σχέσεις.
Μέθοδοι πολλαπλής παλινδρόµησης. Ειδικά θέµατα ανάλυσης χρονοσειρών. Χρήση ειδικών προγραµµάτων Η/Υ. Ποιοτικές προσεγγίσεις στην πρόβλεψη
επιχειρηµατικών καταστάσεων. Η µέθοδος των Δελφών και µακροχρόνιες προβλέψεις.

Μάρκετινγκ και Διαφήµιση

Προσοµοίωση

Σχεδίαση, ανάλυση και δηµιουργία της προσοµοίωσης, τυχαίοι αριθµοί, γεννήτριες τυχαίων αριθµών και προσοµοιωτική δειγµατοληψία, Στατιστική
ανάλυση αποτελεσµάτων προσοµοίωσης, Προγραµµατισµός σε FΟRΤRΑΝ εφαρµογών προσοµοίωσης σε προβλήµατα οργάνωσης και επιχειρησιακής
έρευνας, εφαρµογές σε εξειδικευµένο λογισµικό προσοµοίωσης.

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Βιοµηχανική Πληροφορική

Η αλυσίδα εφοδιασµού περιλαµβάνει ολόκληρο το φάσµα δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την µετατροπή των πρώτων υλών (π.χ. σιτάρι) σε τελικά
προϊόντα που διατίθενται στον πελάτη (π.χ. ένα κουτί δηµητριακά). Η αλυσίδα εφοδιασµού συνήθως επεκτείνεται σε διαφορετικές επιχειρήσεις µιας και
περιλαµβάνει την προώθηση και διανοµή των προϊόντων µέσα από σύνθετες αλυσίδες αποτελούµενες από παραγωγικές µονάδες, αποθήκες, ενδιάµεσα



σηµεία διανοµής και τελικά σηµεία διάθεσης, που πολλές φορές ανήκουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Η Διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασµού (Supply
Chain Management) εστιάζει στη ροή προϊόντων, διεργασιών, πληροφοριών και χρηµατικών πόρων. Πρώτα παρουσιάζεται µια ολοκληρωτική περίληψη
των σχετικών προβληµάτων, ευκαιριών, και µεθοδολογικών εργαλείων. Στη συνέχεια καλύπτεται η σχέση µεταξύ της αλυσίδας εφοδιασµού και της
στρατηγικής θέσης µιας επιχείρησης σε σχέση µε τους πελάτες της και τον ανταγωνισµό. Παρουσιάζονται ακόµη θέµατα σχετικά µε την συνεργασία
επιχειρήσεων-εταίρων µέσα σε µια σύνθετη αλυσίδα εφοδιασµού συµπεριλαµβάνοντας την λήψη αποφάσεων, κίνητρα και επικινδυνότητα. Έµφαση δίνεται
στον καταλυτικό ρόλο της πληροφορικής στην ραγδαία εξέλιξη της Διαχείρισης της Αλυσίδας Εφοδιασµού µέσω των τελευταίων εργαλείων της όπως
Enterprise Resource Planning (ERP), Electronic Data Interchange (EDI), Συστήµατα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS) και Vendor Managed Inventory (VMI).


