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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Ο «Οδηγός Σπουδών» του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών αποτελεί το κύριο εγχειρίδιο των φοιτητών του
Τµήµατος. Περιλαµβάνει ένα πλήθος πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του Τµήµατος και την οργάνωση των
σπουδών του, συµπληρώνοντας και εξειδικεύοντας τον «Γενικό Ενηµερωτικό Οδηγό του Α.Π.Θ». Σύµφωνα µε απόφαση
της Πρυτανείας ΑΠΘ, ο Οδηγός Σπουδών διατίθεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή.
Απευθυνόµενος ιδιαίτερα σε σας, στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, πρέπει κατ’ αρχή να σας συγχαρώ για την
επιτυχία σας στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Έκλεισε κατά τον καλύτερο για σας τρόπο µία δύσκολη περίοδος, πολύ
ανταγωνιστική και ιδιαίτερα κοπιαστική. Γίνατε πλέον «ακαδηµαϊκοί πολίτες» και φοιτητές ενός από τα πλέον δηµοφιλή
και αξιόλογα Τµήµατα των Ελληνικών ΑΕΙ. Στο σηµερινό κόσµο που σηµαδεύεται από πολυπλοκότητα, δυσκολία και
αδυναµία αξιόπιστης πρόβλεψης παράλληλα µε τις ταχύτατες επιστηµονικές και κοινωνικές αλλαγές, η ισόβια
απασχόληση σε µία µόνο θέση εργασίας αποτελεί πλέον υπόθεση του παρελθόντος. Εποµένως η υψηλής ποιότητας
κατάρτιση και εκπαίδευση αποτελούν τα κλειδιά του µέλλοντος.
Με τις Πανελλήνιες ολοκληρώθηκε ένας κύκλος και αρχίζει ένας νέος, στην διάρκεια του οποίου θα αποκτήσετε εκείνα
τα εφόδια που θα σας καταστήσουν κοινωνούς µιας από τις ωραιότερες και χρησιµότερες επιστήµες, της επιστήµης του
Μηχανολόγου Μηχανικού. Θα βιώσετε σηµαντικές αλλαγές αλλά εξίσου σηµαντικά θα είναι και τα ερεθίσµατα και οι
προκλήσεις που θα συναντήσετε. Θα γνωρίσετε καινούργιους τοµείς γνώσης, θα αποκτήσετε επιστηµονική εξειδίκευση
και καινοτόµες δεξιότητες διαµορφώνοντας εν τέλει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, αυτόν του Μηχανολόγου
Μηχανικού. Πρόσθετος στόχος µας είναι στο τέλος να βοηθήσουµε στην ολοκλήρωση σας ως επιστήµονες µε
δηµιουργικότητα, ευελιξία, προσαρµοστικότητα, αυτοπεποίθηση, και ικανότητα να επικοινωνείτε µε σαφήνεια αλλά και
να συνεργάζεστε αποδοτικά µε τους γύρω τους. Τίποτα από αυτά δεν είναι εύκολο, και εποµένως θα αντιµετωπίσετε
δυσκολίες, κάποιες µάλιστα µπορεί να σας φανούν ανυπέρβλητες. ∆ε θα πρέπει να απογοητευτείτε. Με τη διαδικασία
των Πανελλήνιων αποδείξατε ότι είσαστε µαχητές και ότι µπορείτε να δουλέψετε σκληρά και µε στοχοθεσία.
Σε τούτη την προσπάθειά σας που εµπλέκεστε τώρα για την κατάκτηση της γνώσης και της επιστήµης του Μηχανολόγου
Μηχανικού δε θα είσαστε µόνοι. Όλα τα µέλη του Τµήµατος θα είναι συνέχεια δίπλα σας, µε διάθεση να σας
συµπαρασταθούν και να σας βοηθήσουν, κι αυτό θα πρέπει να το εκµεταλλευτείτε στο µέγιστο δυνατό βαθµό.
Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., είναι ένας ζωντανός οργανισµός, µε ιδιαίτερα σηµαντική οργάνωση,
µνήµη και ιστορία σαράντα ετών, ενώ αποτελεί κέντρο αριστείας τόσο στον ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο. Οι
άνθρωποί του µε ιδιαίτερο ζήλο, εργώδη προσπάθεια, εξωστρέφεια και µε ήθος παράγουν γνώση και αναπτύσσουν
τεχνογνωσία προς όφελος της κοινωνίας, που είναι και ο χρηµατοδότης µας. Με τη συστηµατική προσπάθεια όλων των
µελών του, έχει φτάσει σε αξιοζήλευτο επίπεδο σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και τυγχάνει καθολικής αναγνώρισης
από τον ακαδηµαϊκό και τεχνολογικό κόσµο. Συνδυάζοντας την παράδοση µε τον πειραµατισµό και την καινοτοµία µε
την φοιτητοκεντρική θεώρηση, προσφέρει εκπαίδευση υψηλής στάθµης σε µια επιστήµη που συνεχώς εξελίσσεται.
Στόχος του είναι να σας δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε σε υπεύθυνους,
ανεξάρτητους και ικανούς µηχανικούς, έτσι ώστε να συµβάλλετε στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και να γίνετε
χρήσιµοι για την κοινωνία. Για την ευόδωση της προσπάθειας αυτής η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων µε σας,
τους νέους ανθρώπους, αποτελούν απαραίτητα εργαλεία.
Εύχοµαι σε όλους µια καλή και δηµιουργική χρονιά!
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος
Καθηγητής Ελευθέριος Θ. Ιακώβου
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε κατά την πρώτη Ελληνική ∆ηµοκρατία. Μετά από εισήγηση
του Αλέξανδρου Παπαναστασίου η ∆΄ Εθνική Συνέλευση ψήφισε στις 14 Ιουνίου 1925 το Νόµο 3341, µε τον οποίο
ιδρύθηκαν αρχικά πέντε Σχολές και συγκεκριµένα η Θεολογική Σχολή, η Φιλοσοφική Σχολή, η Σχολή Νοµικών και
Οικονοµικών Επιστηµών, η Σχολή Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών και η Ιατρική Σχολή.
Πρώτη άρχισε να λειτουργεί µε περίπου 100 φοιτητές η Φιλοσοφική Σχολή, το 1926 και έπειτα σταδιακά οι υπόλοιπες
τέσσερις.
Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε πολύ αργότερα, το 1955 και άρχισε να λειτουργεί µε το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.
Το έτος αυτό το Α.Π.Θ. είχε περίπου 4.000 φοιτητές. Το 1957-58 λειτούργησε στην Πολυτεχνική και το Τµήµα
Αρχιτεκτόνων, ενώ το 1962-63 λειτούργησε το Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών.
Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε µε το Β.∆. 400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73, όπως επίσης και
το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών. Το Α.Π.Θ. είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές.
Η ακριβής ονοµασία του Τµήµατος ήταν τότε Τµήµα Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, πράγµα που σήµαινε
την κάλυψη δύο ευρύτερων επιστηµονικών περιοχών.
Με το Π.∆. 671/76 έγινε διαχωρισµός αυτών των δύο περιοχών σε δύο ξεχωριστά Τµήµατα. Έτσι από το ακαδηµαϊκό
έτος 1976/77 από το Τµήµα Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δηµιουργήθηκαν το Τµήµα Μηχανολόγων
Μηχανικών και το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1268/82 και ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος
συστήθηκαν οι ακόλουθοι τρεις Τοµείς στο Τµήµα, οι οποίοι άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδηµαϊκό έτος 1983-84:
α) Ο Κατασκευαστικός Τοµέας µε γνωστικά αντικείµενα: Μηχανολογικό Σχέδιο, Εργαλειοµηχανές και
Μηχανουργικές Κατεργασίες, Μετροτεχνία, Έλεγχος Ποιότητας, Συστηµατοποίηση και Αυτοµατοποίηση
Μηχανουργικών ∆ιεργασιών, Συστήµατα Μηχανουργικών ∆ιεργασιών Υποστηριζόµενα από Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές (CΑΜ, CΑΑ κ.λπ.), Σύνθεση και Ανάλυση Μηχανισµών, Ταλαντώσεις και ∆υναµική Μηχανολογικών
Κατασκευών, Αυτόµατος Έλεγχος Μηχανολογικών ∆ιατάξεων και Μετρήσεις Ταλαντωτικών Μεγεθών, Στοιχεία
Μηχανών, Κατασκευαστική Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανών, Μηχανολογικός Σχεδιασµός, Τεχνική Λίπανσης και
Τριβολογίας, Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, Υδραυλικά και Πνευµατικά Συστήµατα, CΑD/CΑΕ,
Μέθοδοι Υπολογισµού Κατασκευών, Τεχνική και Πειραµατική Αντοχή Υλικών, Μεταλλογνωσία, Τεχνολογία και
Ιδιότητες Υλικών, ∆ιαδικασίες Παραγωγής, Επεξεργασίας και Συµπεριφοράς Συµβατικών και Νέων Υλικών.
Στον Κατασκευαστικό Τοµέα ανήκουν και λειτουργούν τα εξής Εργαστήρια:

β)

•

∆υναµικής Μηχανών.

•

Εργαλειοµηχανών και ∆ιαµορφωτικής Μηχανολογίας.

•

Μεταλλογνωσίας.

• Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασµού.
Ο Ενεργειακός Τοµέας µε γνωστικά αντικείµενα: Θερµοδυναµική και Θερµικές Μηχανές, Μετάδοση Θερµότητας
και Μάζας, Ρευστοµηχανική, Υδροδυναµικές Μηχανές, Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών, Συσκευές ∆ιεργασιών
Ψύξης και Κλιµατισµού, Ατµοπαραγωγικές Εγκαταστάσεις, Ήπιες και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Στον Ενεργειακό Τοµέα ανήκουν και λειτουργούν τα εξής Εργαστήρια:
•

γ)

Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής.

•

Κατασκευής Συσκευών ∆ιεργασιών.

•

Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

•

Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλοµηχανών.

Ο Τοµέας Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης µε γνωστικά αντικείµενα: Οργάνωση Παραγωγής, Προγραµµατισµός και
Έλεγχος Παραγωγής, ∆ιαχείριση Αποθεµάτων, Οργάνωση και ∆ιοίκηση Εργοστασίων, Στατιστική,
Επιχειρησιακή Έρευνα, ∆ιασφάλιση Ποιότητας, Συντήρηση και Αξιοπιστία, ∆ιαχείριση Εφοδιαστικών
Αλυσίδων, Εφοδιαστικές Αλυσίδες Κλειστού Βρόγχου, Θαλάσσιες Μεταφορές/∆ιαχείριση Λιµένων,
Προσοµοίωση και ∆υναµική Συστηµάτων, Οργάνωση και ∆ιοίκηση Έργων, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων,
Οικονοµική Επιχειρήσεων και Οργανωτική, Έρευνα Αγοράς, Συστήµατα Πληροφοριών ∆ιοίκησης,
Αναδιοργάνωση Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών, Χάραξη ∆ηµόσιας Πολιτικής/ Ρυθµιστικές Επεµβάσεις.
Στον Τοµέα Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης ανήκουν και λειτουργούν τα εξής Εργαστήρια:
•

Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.

•

Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης.

8
Η λειτουργία των Α.Ε.Ι. σήµερα διέπεται βασικά από τις διατάξεις του Ν. 4009/11 καθώς και των τροποποιητικών αυτού
νόµων 4076/2012 και 4115/2013, για την ισχύ πολλών εξ’ αυτών θα απαιτηθεί η έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων.
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2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2.1 Πρόεδρος
Ιακώβου Ελευθέριος

2.2 Αναπληρωτής του Προέδρου
2.3 Συνέλευση Τµήµατος
Πρόεδρος:
1.
Λοιπά Μέλη ∆ΕΠ:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1

Ιακώβου Ελευθέριος

Καθηγητής

Γούλας Απόστολος
Γεωργιάδης Πάτροκλος
Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Μπουζάκης Κωνσταντίνος-∆ιονύσιος
Νατσιάβας Σωτήριος
Παπαδόπουλος Άγις
Σαµαράς Ζήσης
Σκολιανός Στέφανος
Ταγαράς Γεώργιος
Τσιπάς ∆ηµήτριος
Βλάχος ∆ηµήτριος
Ευσταθίου Κυριάκος
Καραγιαννίδης Αβραάµ
Καρατζάς Κωνσταντίνος
Κολτσάκης Γρηγόριος
Μανσούρ Γκαµπριέλ
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Ρόθος Βασίλειος
Σαββαΐδης Γεώργιος
Τσιάφης Ιωάννης
Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Υάκινθος Κυριάκος
Ανδρεάδης Γεώργιος
Θεοδοσιάδης Στέφανος 1
Κάλφας Ανέστης
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Παπακώστας Κωνσταντίνος
Σαλπιστής Χρήστος
Σεφερλής Παναγιώτης
Σκορδάρης Γεώργιος
Ξανθόπουλος Αναστάσιος 1
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
Παρασκευοπούλου Ροδούλα

Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας
Λέκτορας
Λέκτορας

Αναµένεται ο διορισµός από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
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Εκπρόσωπος ΕΕΠ: Γρηγοριάδου Μαριάνθη
Εκπρόσωπος Ε∆ΙΠ : Αϊδαρίνης Ιωάννης
Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ: Πρινέας Χαράλαµπος
Εκπρόσωπος Φοιτητών: Θα ορισθεί
Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών : Θα ορισθεί

2.5 Γραµµατέας
Κούντη ∆ήµητρα

2.6 Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι
Η Συνέλευση του Τµήµατος έχει ορίσει ως Συµβούλους των φοιτητών τα ακόλουθα µέλη ∆ΕΠ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σκολιανός Στέφανος, (για το 1ο έτος)
Τσιάφης Ιωάννης, (για το 2ο έτος)
Γεωργιάδης Πάτροκλος, (για το 3ο έτος)
Παπαδόπουλος Άγις
Ενεργ. Κατεύθ. (για το 4ο & 5ο έτος)
Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Κατασκ. Κατεύθυνση (για το 4ο & 5ο έτος)
Βλάχος ∆ηµήτριος
Κατεύθ. Βιοµ. ∆ιοίκησης (για το 4ο & 5ο έτος)

Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής

2310 996063
2310 996034
2310 996046
2310 996015

Καθηγητής

2310996073

Αναπλ. Καθηγητής

2310995969
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3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3.1 Κατασκευαστικός Τοµέας
∆ιευθυντής:
Λοιπά Μέλη
∆ΕΠ:

Σαββαϊδης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Μπουζάκης Κωνσταντίνος-∆ιονύσιος
Νατσιάβας Σωτήριος
Σκολιανός Στέφανος
Τσιπάς ∆ηµήτριος
Ευσταθίου Κυριάκος
Μανσούρ Γκαµπριέλ
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Τσιάφης Ιωάννης
Ανδρεάδης Γεώργιος
Θεοδοσιάδης Στέφανος 2
Σαλπιστής Χρήστος
Σεφερλής Παναγιώτης
Σκορδάρης Γεώργιος
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
Παρασκευοπούλου Ροδούλα

Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας
Λέκτορας

?
2310 996005

2310 996073
2310 996021
2310 996088
2310 996063
2310 996013
2310 996044
2310 996345
2310 995891
2310 996034
2310 996355
2310 996070
2310 994229
2310 996027
2310 996035
2310 996028

Επιστηµονικός Καλιδαρόπουλος Γεώργιος
Συνεργάτης:

2310 996055

ΕΕΠ

Γρηγοριάδου Μαριάνθη

2310 996079

Ε∆ΙΠ:

Γιαννόπουλος Γεώργιος

2310 996067

ΕΤΕΠ:

Αναστασίου Στέφανος
Σισµανίδης Ιωάννης
Τάνιος Γεώργιος

2310 996006
2310 996056
2310 996086

Ι∆ΑΧ :

Μαυρόπουλος Αζαρίας

2310 995892

(Ι∆ΑΧ: Υπάγεται διοικητικά στη Γραµµατεία του Τµήµατος)

3.2 Ενεργειακός Τοµέας
∆ιευθυντής:

Γούλας Απόστολος

Καθηγητής

?
2310 996001

Λοιπά Μέλη
∆ΕΠ:

Μουσιόπουλος Νικόλαος
Παπαδόπουλος Άγις
Σαµαράς Ζήσης
Καραγιαννίδης Αβραάµ

Καθηγητής
Καθηγητής
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής

2310 996011
2310 996015
2310 996014
2310 994165

2

Αναµένεται ο διορισµός από το Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ.

12
Καρατζάς Κωνσταντίνος
Κολτσάκης Γρηγόριος
Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Υάκινθος Κυριάκος
Κάλφας Ανέστης
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Παπακώστας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής

2310 994176
2310 995870
2310 996084
2310 996411
2310 994166
2310 996003
2310 996025

Επιστηµονικοί Κίκας Νικόλαος
Συνεργάτες: Κικίδης Παναγιώτης
Πασπαλάς Κωνσταντίνος

2310 996081
2310 996220
2310 996065

Ε∆ΙΠ:

Αϊδαρίνης Ιωάννης ∆ρ.
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Παπαζαχαρίας Αθανάσιος

2310 996057
2310 996089
2310 996052

ΕΤΕΠ:

Γκούλια Μανιού Καλλιόπη
Νιτσοτόλη-Κουκουνάρη Αφέντω

2310 996002
2310 994190

Ι∆ΑΧ:

Βλαχοκώστας Χρίστος ∆ρ.
Γιαµά Ευφροσύνη ∆ρ.
Μπάρµπας Φώτιος
Μπασούκος Αναστάσιος
Ντούρος Ιωάννης
Οσσανλής Ιωάννης
Περκουλίδης Γεώργιος ∆ρ.
Πιστικόπουλος Παναγιώτης
Σλίνη Λώρα

2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310
2310

996092
996048
996045
994189
996054
996045
994181
995911
996045

(Ι∆ΑΧ: Υπάγονται διοικητικά στη Γραµµατεία του Τµήµατος)

3.3 Τοµέας Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης
∆ιευθυντής:

Γεωργιάδης Πάτροκλος

Λοιπά Μέλη Ιακώβου Ελεύθεριος
∆ΕΠ: Ταγαράς Γεώργιος
Βλάχος ∆ηµήτριος
Ξανθόπουλος Αναστάσιος 3

Καθηγητής


2310 996046

Καθηγητής
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Λέκτορας

2310 995970
2310 996062
2310 995969
2310 995896

Ε∆ΙΠ:

Αθανασάκης ∆ηµήτριος

2310 996038

ΕΤΕΠ:

Πρινέας Χαράλαµπος

2310 996018

3.4 Γραµµατεία Τµήµατος
Γραµµατέας: Κούντη ∆ήµητρα


2310 996072

∆ιοικητικοί
Υπάλληλοι:

2310 996022
2310 996032

3

Νιτσοπούλου Ξενίδου Κοραλία
Τοπαλοπούλου Κεχαγιά Βάσω

Αναµένεται ο διορισµός από το Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ.
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Ι∆ΑΧ:

Σαραλή Αικατερίνη
Μάντζαρης Κων/ντίνος

2310 996020
2310-996071

Αλεξίου ∆ήµητρα

2310 995894

3.5 Βιβλιοθήκη Τµήµατος
Ι∆ΑΧ:

?
2310 995428

Κωνσταντίνου Μαρία

3.6 Οµότιµοι Καθηγητές και ∆ιατελέσαντα Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος
1.?
2.
3.
4.
5.
6.
7.?
8.
9.?
10.
11.
12.
13.?
14.
15.

Οµότ. Καθ. Πετρόπουλος Πέτρος
Οµότ. Καθ. Σωτηρόπουλος Βλάσιος
Οµότ. Καθ. Ψωινός ∆ηµήτριος
Οµότ. Καθ. Πάττας Κωνσταντίνος
Καθ. Τζαβάρας Αλέξανδρος
Καθ. Γραικούσης Ροβέρτος-Γεράσιµος
Καθ. Αθανασιάδης Γεώργιος
Καθ. Μήτση Σεβαστή
Καθ. Κυριάκης Νικόλαος
Αν. Καθ. Σταπουντζής Ερρίκος
Αν. Καθ. Χριστοδούλου Νικόλαος
Επικ. Καθ. Καραχάλιου Χαρίκλεια
Επικ. Καθ. Σαραφιανός Νικόλαος
Επικ. Καθ. Σταµατέλος Αναστάσιος
Επικ. Καθ. Σταύρου Σταύρος

(1973-1991)
(1974-1998)
(1973-2000)
(1973-2001)
(1974-1984)
(1973-1992)
(1984-2007)
(1981-2012)
(1977-2013)
(1985-2000)
(2003-2004)
(1975-2010)
(1987-1999)
(1999-2000)
(1982-2005)

3.7 Επίτιµοι ∆ιδάκτορες του Τµήµατος
1.?
2.
3.
4.
5.

Καθ. Wilfried König, RWΤΗ Aachen
Καθ. Ηans Kurt Tönshoff, Universität Hannover
Καθ. Sigmar Wittig, Universität Karlsruhe
Καθ. Brian Launder, Manchester University
Καθ. Fritz Klocke, RWΤΗ Aachen

(αναγόρευση το 1994)
(αναγόρευση το 1998)
(αναγόρευση το 1999)
(αναγόρευση το 2005)
(αναγόρευση το 2009)

?
2310 996081
2310 996041
2310 996031
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3.8 ∆ιδάσκοντες άλλων Τµηµάτων και Ξένων Γλωσσών
Τροχίδης Αθανάσιος
Ιωαννίδου Θεοδώρα
Βουτσά ∆ήµητρα
Καραµανώλης ∆ηµήτριος
Ατρέας Ν.
Κάππος Ευθύµιος
Πιτσούλης Λεωνίδας
Λαµπροπούλου ∆ήµητρα

Καθηγητής
Αναπλ. Καθηγήτρια
Αναπλ. Καθηγήτρια
Αναπλ. Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας

?
2310 995927
2310 997858
2310 995956
2310 992702
2310 995953
2310 995935
2310 996152
2310 997687

Βασιλειάδου Ειρήνη
Φωτιάδου Καλλιόπη

ΕΕΠ
ΕΕΠ

2310 995988
2310 995987
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4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ
ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΕΣ
Οι παρακάτω αναφερόµενοι είναι συνεργάτες του Τµήµατος σε ερευνητικά προγράµµατα µε σύµβαση έργου της Επιτροπής
Ερευνών του Α.Π.Θ. (ΣΕΕΕ), ή µεταπτυχιακοί υπότροφοι (ΜΥ), ή άµισθοι υποψήφιοι διδάκτορες (ΑΥ∆) ή αποσπασµένοι
από την δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Α∆Ε). Η πλειονότητα των συνεργατών αυτών συµµετέχει και στις εκπαιδευτικές
διαδικασίες του Τµήµατος. Παραπλεύρως των ονοµάτων τους αναφέρεται το καθεστώς απασχόλησής τους.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Εργαστήριο ∆υναµικής Μηχανών
Ερευνητές:
Παρασκευόπουλος Η., ∆ρ.
Ιακωβίδης Α., ∆ρ.
Σταυράκης Ι., ∆ρ.
Παπαδόπουλος Α., ∆ρ.
Ιψάκης ∆., ∆ρ.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΜΥ-ΙΚΥ
MY
ΜΥ

?
2310 996029
2310 996029
2310 995980
2310 498363
2310 498353

Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες:
Ποτοσάκης Ν.
Πουρνάρας Α.
∆αµαρτζής Θ.
Ακριβόπουλος Χ.

ΜΥ-ΙΚΥ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΑΥ∆

?
2310 994182
2310 994221
2310 498137
2310 994182

Εργαστήριο Εργαλειοµηχανών και ∆ιαµορφωτικής Μηχανολογίας
Ερευνητές:
Κορλός Α. ∆ρ.
Μυρισίδης Ι. ∆ρ
Μπουζάκης Ε. ∆ρ
Σαγρής ∆. ∆ρ.
Τσουκνίδας Α. ∆ρ.
Βαρύτης Ε., ∆ρ
Μακρυµαλλάκης Σ.
Τζέτζης ∆.
Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες:
Κατιρτζόγλου Γ.
Κοµπογιάννης Σ
Τσογγάς Κ.
Φαντέλ Εµ
Μπασιακούλης Αλ.
Ευσταθίου Μ.
Χαραλάµπους Π.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310 994235
2310 994235
2311 257563
2310 996026
2310 995940
2310 996026
2310 996016
2310 996345
?
2310 996016
2310 994235

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆

2310 996345
2310 996044
2310 996044
2310 996016

ΣΕΕΕ

?
2310 995919

ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆

?
2310 995919
2310 995919
2310 995919
2310 995919
2310 995919
2310 995919
2310 995919
2310 995919

Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας
Ερευνητές:
Στεργιούδη Φ., ∆ρ.
Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες:
Αγριανίδης Α.
Βογιατζής Χ.
Γαλλιός Ν.
Κούβαρης Π.
Κουντουράς ∆.
Μητσοπούλου Θ.
Παπαγεωργίου Π.
Παπακωνσταντίνου Σ.
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Παπαναστασίου Ν.
Σµυρναίος Εµ.
Τρυφωνίδης Μ.
Τσιρλής Μ.
Ekhrawat Μ.

ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆

2310 995919
2310 995919
2310 995919
2310 995919
2310 995919

Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασµού
Ερευνητές:
Λουλάς Μ., ∆ρ.

ΣΕΕΕ

?
2310 996007

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΑΥ∆
ΣΕΕΕ
ΑΥ∆
ΣΕΕΕ

?
2310 996039
2310 996080
2310 996420
2310 996420
2310 996420
2310 996080

Ερευνητές:
Βουίτσης Η., ∆ρ.
Γκεϊβανίδης Σ., ∆ρ.
Kατσαούνης ∆., ∆ρ.
∆ηµαράτος ∆. ∆ρ

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310 995911
2310 996202
2310 995912
2310 996061

Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες:
Αµανατίδης Σ.
Zαχαροπούλου Θ.
Καραµήτρος ∆.
Καρβουντζής-Κοντακιώτης Απ.
Μανέτας-Βιολέτας Χρ.
Μερτζής ∆.
Σάλτας Η.
Σαµαράς Χρ.
Τσιακµάκης Στ.
Τσοκόλης ∆.
Φραγκιαδουλάκης Π.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΜΥ & ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΑΥ∆
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310 996051
2310 995912
2310 996066
2310 996066
2310 996066
2310 996064
2310 996051
2310 996061
2310 996064
2310 996064
2310 996064

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310 996066
2310 996082
2310 996047
2310 006061

Ερευνητές:
Λεωνιδάκη Κ.
Μιχόπουλος Α. ∆ρ.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310 996087
2310 996220

Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες:
Βούλγαρη Β.

ΑΥ∆

?
2310 996220

Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες:
Αθανασόπουλος Εµµ.
Γάτσιος Σ.
Καράτσης Ε
Μαλικουτσάκης Μ.
Πίτατζης Ν.
Σαχανάς Χ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής

Συνεργάτες:
Νάστος Θ.
Παρπόρη Γ.
Τζιλβελή Χ.
Χρήστου Γ.
Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών ∆ιεργασιών
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Κοσµόπουλος Ι.
Κυριάκη Ε.
Κωνσταντινίδου Χ.
Οικονοµόπουλος Α.
Σιδηρόπουλος Χ.

ΑΥ∆
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΑΥ∆
ΜΥ

2310 996220
2310 996087
2310 996083
2310 996220
2310 994183

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Ερευνητές:
Αθανασιάδης Α.
Αναστασέλος ∆., ∆ρ.
Αχίλλας Χ., ∆ρ.
Καλογνώµου Ε.-Α., ∆ρ.
Κορωναίος Χ., ∆ρ.
Μαλαµάκης Α., ∆ρ.
Μπανιάς Γ., ∆ρ.
Τσέγας Γ., ∆ρ.
Φράγκου Ε., ∆ρ.
Λογοθέτης ∆.
Φελέκη Ε.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες:
Ακύλας Β.
Ζαζάνη Β.
Καρκανιάς Χ.
Κοντογιάννη Σ.
Μιχαηλίδου Αλ.
Σπυρίδη ∆.
Χουρδάκης Λ.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310-996092
2310 996048
2310 994109
2310 995968
2310 994167
2310 994109
2310 996054
2310 996054
2310 994167
2310 996048
?
2310 996045
2310 994167
2310 994167
2310-994181
2310 994109
2310 996092

Τεχνικοί:
Κοτρίκλας Γ.

ΣΕΕΕ

?
2310 996350

∆ιοικητικοί:
Αγοραστούδη Ε.
Αλτίνογλου ∆.
Ζήλου Μ.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310 996357
2310 996011
2310 996011

Ερευνητές:
Βλαχοστέργιος Ζ., ∆ρ.
Μισηρλής ∆., ∆ρ.
Σιδερίδης Α., ∆ρ.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310 996412
2310 996033
2310 996033

Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες:
Βλασιάδης – Ρέγιες Ο.

ΣΕΕΕ

?
2310 996412

Ερευνητές:
Βουκάντσης ∆., ∆ρ.

ΣΕΕΕ

?
2310 994359

Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες:
Επιτρόπου Β.
Ρήγα Μ.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310 994359
2310 994359

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλοµηχανών

Οµάδα Εφαρµογών Συστηµάτων Πληροφορικής
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ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Εργαστήριο Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
∆ιευθυντής Ταγαράς Γ.
Ερευνητές:
Καπετανοπούλου Π., ∆ρ.
Παναγιωτίδου Σ., ∆ρ.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310 995914
2310 995914

Υποψήφιοι διδάκτορες:
Παγώνη Ε.
Πολίτου Α.
Τζιώγας Χ.

ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆

?
2310 994244
2310 995986
2310 995986

Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης
∆ιευθυντής Ιακώβου Ελ.
Ερευνητές:
Κεραµυδάς Χ., ∆ρ.
Μαλλίδης Ι., ∆ρ.
Τόκα Α., ∆ρ.

ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ
ΣΕΕΕ

?
2310 995896
2310 995896
2310-995896

Υποψήφιοι διδάκτορες:
Αϊβαζίδου Ειρήνη
Γκρίνιας Κ.
Γρηγοριάδου Α.
Παπαπαναγιώτου Κ.
Σιαµάς Ι.
Τζιαντόπουλος Κ.
Τσολάκης Ν.
Partsch D.

ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆
ΑΥ∆

?
2310 995896
2310 995896
2310 995896
2310 995896
2310 995896
2310 995896
2310 995896
2310 995896

Επισκέπτρια Καθηγήτρια Prof. Gu Qiaolun
Tianjin University of Technology and Education

qiaolung@auth.gr

2310 994244
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5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΡΓΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ
5.1 Μαθήµατα και Εξετάσεις
Εξετάσεις επαναληπτικής περιόδου............................................................................................... 02/09/2013 - 27/09/2013
Εγγραφή πρωτοετών (οι ηµεροµηνίες ορίζονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.)
Υποβολή δηλώσεων µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου (ηλεκτρονικά) ........................................ 30/09/2013 - 14/10/2013
Μαθήµατα χειµερινού εξαµήνου ................................................................................................... 30/09/2013 - 13/01/2014
Εξετάσεις χειµερινού εξαµήνου..................................................................................................... 20/01/2014 - 07/02/2014
Υποβολή δηλώσεων µαθηµάτων θερινού εξαµήνου (ηλεκτρονικά) ........................................... 10/02/2014 - 23/02/2014
Μαθήµατα θερινού εξαµήνου ........................................................................................................ 10/02/2014 - 30/05/2014
Εξετάσεις θερινού εξαµήνου ......................................................................................................... 09/06/2014 - 27/06/2014

5.2 Αργίες και ∆ιακοπές Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου
26/10/2013
28/10/2013
17/11/2013
24/12/2013 - 07/01/2014
30/01/2013

Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης
Εθνική Εορτή
Επέτειος Πολυτεχνείου
∆ιακοπές Χριστουγέννων
Τριών Ιεραρχών

5.3 Αργίες και ∆ιακοπές Μαθηµάτων Θερινού Εξαµήνου
27/02/2014 - 04/03/2014
25/03/2014
14/04/2014 - 25/04/2014
01/05/2014
09/06/2014

Από Πέµπτη της Τυροφάγου έως και την εποµένη της Καθαρής ∆ευτέρας
Εθνική Εορτή
∆ιακοπές Πάσχα
Πρωτοµαγιά
Αγίου Πνεύµατος
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Οι προπτυχιακές σπουδές διέπονται βασικά από τις διατάξεις του Νόµου 4009/11, τις µη κατηργηµένες διατάξεις του Ν.
1268/82 και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Α.Π.Θ.
Η ενότητα αυτή περιγράφει την οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών, όπως αυτή ισχύει από το ακαδηµαϊκό έτος 19992000, µετά την αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος. Στην ενότητα 8.3 αναφέρονται οι ειδικές ρυθµίσεις
που ισχύουν για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών πριν από την έναρξη του ακαδηµαϊκού
έτους 1999-2000.

6.1 Μαθήµατα Σπουδών
Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού στο Α.Π.Θ. περιλαµβάνουν συνολικά 48 µαθήµατα, από τα οποία τα 30 είναι
υποχρεωτικά ενώ για τα υπόλοιπα 18 υπάρχει ευχέρεια επιλογής µαθηµάτων, κατά οργανωµένο τρόπο, µε οµαδοποίηση
των µαθηµάτων επιλογής κατά ενότητες.
Τα υποχρεωτικά είναι συγκεκριµένα βασικά µαθήµατα των σπουδών της Μηχανολογίας, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε
να τα παρακολουθήσει κάθε φοιτητής.
Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι µαθήµατα εµβάθυνσης σε διάφορους ειδικούς τοµείς.
Τα µαθήµατα σπουδών αντιστοιχίζονται σε διδακτικές µονάδες σύµφωνα και µε το σύστηµα ΕCΤS (European Credit
Transfer System).

6.2 ∆ιάρκεια Σπουδών
Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι 10 εξάµηνα, ενώ η µέγιστη, προσδιορίζεται από το έτος πρώτης
εγγραφής του φοιτητή, ως εξής:
1.

Όσοι φοιτητές συµπληρώνουν στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή
µεγαλύτερης του διπλάσιου αριθµού εξαµήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το
ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξανόµενης κατά δύο εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει
αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014.

2.

Όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή
µεγαλύτερης του αριθµού εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό
πρόγραµµα σπουδών προσαυξανόµενης κατά τέσσερα εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη
φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015.

Όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας µικρότερης
του αριθµού εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως
τη φοιτητική ιδιότητα όταν συµπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης µε το διπλάσιο αριθµό εξαµήνων από όσα
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών.
Από τη νοµοθεσία (Ν. 4009/11, άρθρο 33), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής φοίτησης κατά τη διάρκεια της οποίας
διακόπτεται προσωρινά η φοιτητική ιδιότητα. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να διακόψουν, µε έγγραφη αίτησή τους στη
Γραµµατεία της οικείας Σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάµηνα, συνεχόµενα ή µη, επιθυµούν, και πάντως όχι
περισσότερα από τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό
πρόγραµµα σπουδών. Τα εξάµηνα αυτά δεν προσµετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης (Ν.4009/11,
άρθρο 80, παρ. 9δ.)
Κάθε εξάµηνο επιβάλλεται να περιλαµβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας. Οι εβδοµαδιαίες ώρες
διδασκαλίας κάθε µαθήµατος είναι ίσες προς τις αντίστοιχες διδακτικές µονάδες. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθµός
των εβδοµάδων διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σ’ ένα µάθηµα είναι µικρότερος από δεκατρείς, το µάθηµα
θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθµός δεν υπολογίζεται για την
απονοµή του τίτλου σπουδών (Ν. 4009/11, άρθρο 33).
3.

6.3 Κύκλοι Σπουδών - Κατευθύνσεις Σπουδών Κύκλοι Εξειδίκευσης
Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού στο Α.Π.Θ. περιλαµβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών.
•

Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί έξι εξάµηνα (1ο έως 6ο) και περιλαµβάνει 30 υποχρεωτικά µαθήµατα, τα
οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών, καθώς και την προαιρετική εκπόνηση Σπουδαστικής
Εργασίας.

•

Ο ∆εύτερος Κύκλος Σπουδών διαρκεί δύο εξάµηνα (7ο και 8ο), στα οποία υποχρεούνται οι φοιτητές, µε βάση τα
ενδιαφέροντά τους, να επιλέξουν µία από τις εξής Κατευθύνσεις Σπουδών:
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α) Κατασκευαστική Κατεύθυνση
β) Ενεργειακή Κατεύθυνση
γ) Κατεύθυνση Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης.
Η επιλογή της Κατεύθυνσης Σπουδών, την οποία θέλει να ακολουθήσει κάθε φοιτητής καθορίζεται µε αντίστοιχη
δήλωση για ένταξη σε Κατεύθυνση Σπουδών, την οποία καταθέτει ο ίδιος στην αρχή του ∆εύτερου Κύκλου
Σπουδών (7ο εξάµηνο) στη Γραµµατεία του Τµήµατος.
Ο ∆εύτερος Κύκλος Σπουδών περιλαµβάνει:

•

•

7 µαθήµατα (5 υποχρεωτικά και 2 επιλογής) της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει και

•

4 µαθήµατα επιλογής, τα οποία επιλέγονται µεταξύ όλων των µαθηµάτων του ∆εύτερου Κύκλου Σπουδών των
άλλων 2 κατευθύνσεων σπουδών (2 µαθήµατα ανά κατεύθυνση).

Ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί δύο εξάµηνα (9ο και 10ο) και περιλαµβάνει 7 µαθήµατα επιλογής, οργανωµένα
σε Κύκλους Εξειδίκευσης.
Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν έναν από τους εξής Κύκλους Εξειδίκευσης, ανάλογα µε την κατεύθυνση
σπουδών που έχουν επιλέξει στο ∆εύτερο Κύκλο Σπουδών:
α) Κατασκευαστική Κατεύθυνση
Κύκλοι Εξειδίκευσης:

Τεχνολογία Υλικών
Ανάλυση και Σύνθεση Κατασκευών
Τεχνική Μορφοποιήσεων

β) Ενεργειακή Κατεύθυνση
Κύκλοι Εξειδίκευσης:

Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας
Περιβάλλον και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Αεροναυτική και Κινητήρες

γ) Κατεύθυνση Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης
Κύκλος Εξειδίκευσης:
Βιοµηχανική ∆ιοίκηση
Σε κάθε κύκλο υπάρχουν τουλάχιστον 10 µαθήµατα, εκ των οποίων τα 4 είναι υποχρεωτικά και ο φοιτητής έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει 3 από τα υπόλοιπα (τουλάχιστον 6) µαθήµατα.
Ο Κύκλος Εξειδίκευσης, τον οποίον θέλει να ακολουθήσει κάθε φοιτητής, καθορίζεται µε αντίστοιχη δήλωση για
ένταξη σε Κύκλο Εξειδίκευσης, την οποία καταθέτει ο ίδιος στην αρχή του Τρίτου Κύκλου Σπουδών (9ο εξάµηνο)
στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Όλα τα µαθήµατα που επιλέγει κάθε φοιτητής πρέπει να ανήκουν στον Κύκλο
Εξειδίκευσης που έχει ενταχθεί.

6.4 ∆ικαιολογητικά Πρωτοετών Φοιτητών
Αφού αποστείλει τους πίνακες των επιτυχόντων, το Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. ορίζει την προθεσµία, µέσα στην οποία θα πρέπει να
έχουν πραγµατοποιηθεί οι εγγραφές. Για την εγγραφή του ο εισαγόµενος (ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο)
καταθέτει στη Γραµµατεία του Τµήµατος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση για εγγραφή (έντυπο χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος).
2. Τίτλο απόλυσης, απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε, ή νοµίµως
επικυρωµένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
3. Βεβαίωση πρόσβασης από το Σχολείο που αποφοίτησε.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο νεοεισαγόµενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραµµένος σε άλλη Σχολή ή Τµήµα της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας (χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος).
5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.
• Κατά την εγγραφή, ο νεοεισαγόµενος επιδεικνύει στη Γραµµατεία του Τµήµατος το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας
ή άλλο δηµόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα ατοµικά του στοιχεία.
• Για τις ιατρικές εξετάσεις χορηγείται από τη Γραµµατεία Ιατρικό ∆ελτίο µε το οποίο ο νεοεισαγόµενος απευθύνεται
στην Υγειονοµική Υπηρεσία της Πανεπιστηµιακής Φοιτητικής Λέσχης (απέναντι από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας),
τηλ. 2310 992642, 2310 210104.
• Οι φοιτητές µε ειδικές ανάγκες, µετά την εγγραφή τους στο Τµήµα, πρέπει να προσκοµίσουν ιατρική βεβαίωση από
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο στην Γραµµατεία του Τµήµατος. Για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, υπεύθυνο µέλος ∆ΕΠ
για τους εν λόγω φοιτητές είναι ο Αν. Καθ. Ιωάννης Τσιάφης (τηλ.: 2310 996034). Συνιστούµε στους φοιτητές αυτούς,
για την δική τους διευκόλυνση, να επικοινωνήσουν µαζί του.
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6.5 ∆ήλωση Παρακολούθησης Μαθηµάτων Εξαµήνου
Στην αρχή κάθε εξαµήνου και σε ηµεροµηνίες που ορίζονται στην ενότητα 5.1, πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει στη
Γραµµατεία του Τµήµατος ηλεκτρονικά (µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος) µια δήλωση µε τα µαθήµατα τα οποία ο
ίδιος αποφάσισε να παρακολουθήσει στο συγκεκριµένο εξάµηνο.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας καµία δήλωση δε γίνεται δεκτή, αρχική ή τροποποίησης της υποβληθείσας.
Με αυτή τη δήλωση κάθε φοιτητής αποκτά δικαίωµα στο τέλος του συγκεκριµένου εξαµήνου και στην επόµενη εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου να συµµετέχει στις εξετάσεις των µαθηµάτων που δήλωσε.
Αν ένας φοιτητής δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαµήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει µαθήµατα,
και δεν θα συµµετέχει στις εξετάσεις αυτού του εξαµήνου. Η δήλωση επέχει θέση εγγραφής και αν ο φοιτητής δεν
εγγραφεί για δύο συνεχόµενα εξάµηνα, διαγράφεται αυτοµάτως από τη Σχολή (Ν.4009/11, άρθρο 33, παρ. 2). Κάθε
φοιτητής µπορεί σε κάθε εξάµηνο των σπουδών του να δηλώσει για παρακολούθηση το πολύ µέχρι 8 µαθήµατα.
Για το χειµερινό εξάµηνο µπορεί να δηλωθούν µόνον εκείνα τα µαθήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στα µαθήµατα
όλων των χειµερινών εξαµήνων (1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο) του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών. Αντίστοιχα, για το θερινό
εξάµηνο µπορεί να δηλωθούν µόνο τα µαθήµατα των θερινών εξαµήνων (2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο) του ενδεικτικού
προγράµµατος σπουδών. Μαθήµατα δηλαδή του χειµερινού εξαµήνου δε διδάσκονται στο θερινό και αντιστρόφως.
Από το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται σε ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής, ανεξάρτητα
από την υποβολή δήλωσης µαθηµάτων (άρθρο 33 παρ.2 Ν.4009/2011). Η δήλωση εγγραφής πραγµατοποιείται
µέσω της ιστοσελίδας http://m.auth.gr/
Κάθε εξάµηνο και πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδoυ οι φοιτητές έχουν δικαίωµα αξιολόγησης των
µαθηµάτων και των διδασκόντων µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους. Πληροφορίες
παρέχονται στην ιστοσελίδα της Μονάδας ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr/).

6.6 Εξετάσεις
Για τα µαθήµατα που διδάσκονται σε ένα εξάµηνο, υπάρχουν 2 εξεταστικές περίοδοι. Οι εξετάσεις διενεργούνται
αποκλειστικά µετά το πέρας του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου για τα µαθήµατα που διδάχθηκαν στα εξάµηνα
αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων πριν από την έναρξη του
χειµερινού εξαµήνου. Οι ηµεροµηνίες των εξεταστικών περιόδων αναφέρονται στην ενότητα 5.1, ενώ το αναλυτικό
πρόγραµµα κάθε περιόδου ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
Κάθε φοιτητής έχει δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις µόνον εκείνων των µαθηµάτων του συγκεκριµένου εξαµήνου,
τα οποία έχει µόνος του καθορίσει µε τη δήλωση µαθηµάτων εξαµήνου, που κατέθεσε στην αρχή του εξαµήνου.
Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις εβδοµάδες για τις περιόδους Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου και τέσσερις
εβδοµάδες για την περίοδο Σεπτεµβρίου.
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δε συµµετέχει ή συµµετέχει µεν αλλά δεν έχει επιτυχία και στις δύο εξετάσεις ενός
µαθήµατος, τότε:
1. Εάν πρόκειται για υποχρεωτικό µάθηµα, τότε έχει την υποχρέωση να ξαναδηλώσει το µάθηµα αυτό σε επόµενο
εξάµηνο. Με τη δήλωση αυτή έχει την ευκαιρία να το ξαναπαρακολουθήσει και αποκτά πάλι το δικαίωµα
συµµετοχής του στις αντίστοιχες εξετάσεις.
2. Εάν πρόκειται για κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα, τότε µπορεί να δηλώσει πάλι το ίδιο µάθηµα σε ένα
επόµενο εξάµηνο για να το ξαναπαρακολουθήσει και να αποκτήσει έτσι το δικαίωµα συµµετοχής του στις
αντίστοιχες εξετάσεις. Έχει όµως και τη δυνατότητα να µην ξαναδηλώσει πια αυτό το µάθηµα, αλλά σε επόµενο
εξάµηνο να επιλέξει και να δηλώσει αντί γι’αυτό ένα άλλο κατ’ επιλογήν µάθηµα.
3. Εάν φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα µάθηµα έχει τη δυνατότητα εξέτασης από τριµελή
επιτροπή.

6.7 ∆ιδακτικά Βοηθήµατα
Το διδακτικό έργο υποστηρίζεται µε τα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήµατα τα οποία χορηγούνται δωρεάν
στους φοιτητές, όπως ακόµα και µε την εξασφάλιση της ενηµέρωσης και της πρόσβασής τους στη σχετική ελληνική και
ξένη βιβλιογραφία (άρθρ. 15 Ν 3549/07 και Π.∆. 226/2007).
Η δήλωση των βιβλίων γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης
Συγγραµµάτων «Εύδοξος». Στην ιστοσελίδα αυτήν µπορείτε να βρεθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος.

6.8 ∆υνατότητα Αλλαγής Κατεύθυνσης Σπουδών
Αν ένας φοιτητής, αφού δηλώσει ότι ακολουθεί µια συγκεκριµένη Κατεύθυνση Σπουδών ή Κύκλο Εξειδίκευσης, κρίνει
ότι για κάποιο λόγο θέλει να αλλάξει Κατεύθυνση ή Κύκλο Εξειδίκευσης, µπορεί να το κάνει µέσα στην προθεσµία
κατάθεσης δηλώσεων για την ένταξη σε Κατευθύνσεις Σπουδών ή Κύκλους Εξειδίκευσης στην αρχή του αµέσως
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επόµενου εξαµήνου δηλώνοντας την Κατεύθυνση ή τον Κύκλο της νέας του προτίµησης.
Με την αλλαγή Κατεύθυνσης ή Κύκλου βέβαια πρέπει αυτός ο φοιτητής µέχρι το τέλος των σπουδών του να
συµπληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις στα µαθήµατα (υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά) που αντιστοιχούν στη
νέα Κατεύθυνση Σπουδών και στο νέο Κύκλο Εξειδίκευσης, ανεξάρτητα από το πόσες επιτυχείς εξετάσεις έχει ήδη στο
ενεργητικό του µέχρι τη στιγµή της αλλαγής.

6.9 Σπουδαστική Εργασία - ∆ιπλωµατική Εργασία
Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαµβάνουν δύο εργασίες.
α) Σπουδαστική Εργασία
Η Σπουδαστική Εργασία αποτελεί ένα θέµα σχεδιασµού ή ελέγχου κάποιας συσκευής, διεργασίας ή γραµµής παραγωγής
που στηρίζεται σε γενικές αρχές και στοχεύει σε µια πιο ολοκληρωµένη κατανόηση του τρόπου προσέγγισης του
µηχανικού στα προβλήµατα που θα κληθεί να αντιµετωπίσει στην πράξη. Λόγω της συνθετικής της φύσης, το θεωρητικό
µέρος της Σπουδαστικής Εργασίας πρέπει να βασίζεται σε ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων που προέρχονται από έναν
ικανό αριθµό µαθηµάτων. Η εκπόνηση της Σπουδαστικής Εργασίας σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
σπουδών και η χρονική περίοδος εκπόνησής της θα πρέπει να απέχει αρκετά από την περίοδο εκπόνησης της
∆ιπλωµατικής Εργασίας. Συνεπώς, δεν έχει νόηµα η µεταφορά της Σπουδαστικής Εργασίας στα τελευταία εξάµηνα
σπουδών. Επιπλέον, η Σπουδαστική Εργασία θα πρέπει να είναι και να θεωρείται από τους φοιτητές ως µια ευκαιρία και
δυνατότητα στενότερης συνεργασίας µε κάποιο µέλος ∆ΕΠ της επιλογής τους και όχι ως µια πρόσθετη ανεπιθύµητη
υποχρέωση.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ισχύουν τα εξής:
•

Η Σπουδαστική Εργασία είναι προαιρετική.

•

Η δήλωση επιθυµίας εκπόνησης Σπουδαστικής Εργασίας κατατίθεται µε τη δήλωση µαθηµάτων του έκτου
εξαµήνου. ∆ικαίωµα δήλωσης έχουν όσοι φοιτητές έχουν περάσει τουλάχιστον δεκαέξι (16) µαθήµατα του πρώτου
Κύκλου Σπουδών.

•

Στη δήλωση πρέπει να επιλέγονται και να αναφέρονται τα ονόµατα τριών µελών ∆ΕΠ του τµήµατος ως πιθανοί
(επιθυµητοί) επιβλέποντες, κατά σειρά προτεραιότητας.

•

Η τελική κατανοµή των φοιτητών ανά επιβλέποντα γίνεται µε βάση τις δηλώσεις και το µέσο όρο βαθµολογίας των
φοιτητών, αλλά και την ισοκατανοµή του αντίστοιχου διδακτικού έργου στα µέλη ∆ΕΠ.

•

Για να βαθµολογηθεί, η Σπουδαστική Εργασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το µέσον του εβδόµου εξαµήνου.

•

Από πλευράς συµµετοχής στο βαθµό του ∆ιπλώµατος, η Σπουδαστική Εργασία, εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί
έγκαιρα και αξιολογηθεί µε βαθµό τουλάχιστον πέντε, λογίζεται ως δύο (2) πρόσθετα υποχρεωτικά εξαµηνιαία
µαθήµατα του πρώτου Κύκλου Σπουδών.
β) ∆ιπλωµατική Εργασία
Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού ολοκληρώνονται µε την εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Η εργασία
αυτή είναι µία εκτεταµένη µελέτη σε µία επιστηµονική περιοχή του Τµήµατος.
Κάθε φοιτητής µπορεί να επιλέξει την περιοχή, στην οποία θέλει να εκπονήσει τη διπλωµατική του εργασία. Ο µόνος
περιορισµός σ’ αυτή την επιλογή είναι ότι η ∆ιπλωµατική Εργασία πρέπει να αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείµενο
ενός (τουλάχιστον) από τα µαθήµατα του Κύκλου Εξειδίκευσης, που έχει ο ίδιος παρακολουθήσει.

6.10 ∆ίπλωµα και Κατεύθυνση Σπουδών
Όλοι οι απόφοιτοι του Τµήµατος Μηχανολόγων του Α.Π.Θ. παίρνουν χωρίς διάκριση τον τίτλο του ∆ιπλωµατούχου
Μηχανολόγου Μηχανικού. Η Κατεύθυνση Σπουδών και ο Κύκλος Εξειδίκευσης που ακολούθησε ο καθένας δε
φαίνονται στο δίπλωµα. Έτσι δε γίνεται καµία τυπική διαφοροποίηση των διπλωµάτων.
Στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας και στο Παράρτηµα ∆ιπλώµατος , που λαµβάνει κάθε απόφοιτος,
αναγράφονται αναλυτικά όλα τα µαθήµατα, τα οποία παρακολούθησε, η διπλωµατική εργασία καθώς επίσης και η
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις εφόσον έχει επιλεγεί και ολοκληρωθεί. Από αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο
παρουσιάζει το προσωπικό πρόγραµµα σπουδών του κάθε αποφοίτου, προκύπτουν η Κατεύθυνση Σπουδών και ο Κύκλος
Εξειδίκευσής του.

6.11 Υπολογισµός του Βαθµού ∆ιπλώµατος
Ο βαθµός του διπλώµατος υπολογίζεται συνεκτιµώντας τους βαθµούς των 48 µαθηµάτων, της ∆ιπλωµατικής Εργασίας,
όπως επίσης και (εφόσον έχει εκπονηθεί) της Σπουδαστικής Εργασίας µε συντελεστές βαρύτητας ίσους προς τις
αντίστοιχες διδακτικές µονάδες. Συγκεκριµένα:
1. Κάθε ένα από τα 30 υποχρεωτικά µαθήµατα του πρώτου κύκλου σπουδών, τα οποία απαιτούνται για τη λήψη του
διπλώµατος, έχει συντελεστή βαρύτητας wi=6, εκτός από τα µαθήµατα ‘‘Ξένη Γλώσσα Ι και ΙΙ’’ που λογίζονται ως
ένα µάθηµα µε συντελεστή βαρύτητας wi=6. Συντελεστή βαρύτητας wi=12 έχει και η Σπουδαστική Εργασία, η οποία
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2.

(εφόσον εκπονηθεί και αξιολογηθεί επιτυχώς) λογίζεται ως δύο πρόσθετα υποχρεωτικά µαθήµατα του πρώτου
κύκλου σπουδών.
Κάθε ένα από τα 18 µαθήµατα του δεύτερου και του τρίτου κύκλου σπουδών έχει συντελεστή βαρύτητας wi=5,
εκτός από την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις το οποίο έχει συντελεστή βαρύτητας wi=0 (βαθµολογείται µε
‘‘ανεπιτυχώς’’ ή ‘‘επιτυχώς’’).

3.

Η ∆ιπλωµατική Εργασία έχει συντελεστή βαρύτητας w∆= 30.

Ο αριθµός των 48 µαθηµάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του διπλώµατος είναι συγχρόνως και ο αριθµός µαθηµάτων (εκτός της Σπουδαστικής Εργασίας) για τον υπολογισµό του βαθµού, δηλαδή δεν συνυπολογίζονται τυχόν
επιπλέον µαθήµατα που έχει περάσει ο φοιτητής. Εποµένως ο αριθµός των µαθηµάτων, Μ, που συµµετέχουν στον
υπολογισµό του βαθµού διπλώµατος, είναι είτε Μ=48 (χωρίς τη Σπουδαστική Εργασία) είτε Μ=49 (αν έχει εκπονηθεί
και αξιολογηθεί επιτυχώς η Σπουδαστική Εργασία).
Ο βαθµός του διπλώµατος (Β.∆.) υπολογίζεται µε βάση τον εξής αλγόριθµο:



w
B
∑
iB
i+w
∆
∆

i=1

Β
.∆.=
Μ 
w
∑
i+w
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i=1 
Μ

όπου
Βi = βαθµός του µαθήµατος i που πέρασε µε
επιτυχία ο φοιτητής,
wi = συντελεστής βαρύτητας του µαθήµατος i,
Β∆ = βαθµός της ∆ιπλωµατικής Εργασίας,
w∆ = συντελεστής βαρύτητας της ∆ιπλωµατικής
Εργασίας.
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7. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η Γραµµατεία του Τµήµατος είναι αρµόδια για φοιτητικά και διοικητικά θέµατα. Ειδικότερα στα φοιτητικά θέµατα
περιλαµβάνονται:
•

Οι εγγραφές των φοιτητών.

•

Η τήρηση του αρχείου των φοιτητών, στο οποίο περιλαµβάνονται η βαθµολογία, στοιχεία σχετικά µε τις υποτροφίες
και τη χορήγηση διπλωµάτων.

•

Η σύνταξη καταστάσεων φοιτητών, σύµφωνα µε τη δήλωση επιλογής εκ µέρους τους των µαθηµάτων που αυτοί
επιθυµούν να παρακολουθήσουν.

•

Η έκδοση πιστοποιητικών.

•

Οι µετεγγραφές φοιτητών

• Οι ορκωµοσίες φοιτητών
Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των φοιτητών, αυτή γίνεται όλες τις εργάσιµες µέρες από 12:00 έως 13:30 στα γραφεία
της Γραµµατείας, που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου ∆’ της Πολυτεχνικής Σχολής (βλ. σκαρίφηµα, σελ. VΙ, του
παρόντος οδηγού).
Για τις εγγραφές των πρωτοετών ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
Μετά την αποστολή από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. των πινάκων των επιτυχόντων, το ΥΠ.ΕΠ.Θ. ορίζει την προθεσµία, µέσα στην
οποία θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί οι εγγραφές. Όποιος είναι εκπρόθεσµος χάνει το δικαίωµα εγγραφής του.
Αµέσως µετά τον ορισµό της, η προθεσµία εγγραφών γνωστοποιείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος που
βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου ∆΄ της Πολυτεχνικής Σχολής.
Όσον αφορά στις προθεσµίες µετεγγραφών και κατατάξεων, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν:
•

για κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι. 1-15/11

• για κατάταξη πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. 1-15/11
Η Γραµµατεία, τέλος, ενηµερώνει τους φοιτητές σχετικά µε τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών, καθώς
επίσης και µε τον κανονισµό γραπτών εξετάσεων.
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
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 8.4. Το αναλυτικό
ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας στις αίθουσες εκδίδεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και αναρτάται στο
διαδίκτυο (http://www.meng.auth.gr/). 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 αντιµετωπίσει πρόσθετες δυσκολίες, επειδή δεν θα έχει
αποκτήσει τις απαραίτητες προαπαιτούµενες γνώσεις για την παρακολούθηση ορισµένων µαθηµάτων.

8.1 Πρόγραµµα ανά Εξάµηνο
Πρώτος Κύκλος Σπουδών
Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών αποτελείται από έξι εξάµηνα (1ο έως 6ο). Όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά. Τα µαθήµατα
'Ξένη Γλώσσα Ι και ΙΙ' λογίζονται ως ένα µάθηµα.
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1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α
Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

101

Μαθηµατικά Ι

Ιωαννίδου Θ.
Ρόθος Β.

6

2

102

Φυσική

Κουρούκλης Γ.

6

3

103

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Μπουζάκης Κ.
Μανσούρ Γ.
Ανδρεάδης Γ.
Παρασκευοπούλου Ρ.
Γρηγοριάδου Μ.

6

4

104

Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών Ι

Σκολιανός Σ.

Κουντουράς ∆.

6

5

105

Πληροφορική

Καρατζάς Κ.

Μπασούκος Α.
Βουκάντσης ∆.
Αθανασάκης ∆.
Επιτρόπου Β.
Ρήγα Μ.

6

6

---

Ξένη Γλώσσα Ι

3

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

1

106

Μαθηµατικά ΙΙ

Ατρέας

2

107

Εισαγωγή στις Μηχανουργικές
Μορφοποιήσεις

Μπουζάκης Κ.
Ευσταθίου Κ.
Σκορδάρης Γ.

Καλιδαρόπουλος Γ.
Koµπογιάννης Σ..
Τσογγάς Κ.

6

3

108

Στατική

Σαββαΐδης Γ.

Μαλικουτσάκης Μ.
Καρδιτσάς Σ.
Πίτατζης Ν.

6

4

109

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ

Μπουζάκης Κ.
Μανσούρ Γ.
Ανδρεάδης Γ.
Παρασκευοπούλου Ρ.
Γρηγοριάδου Μ.

5

---

Ξένη Γλώσσα ΙΙ

ECTS
6

6

3
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

1

111

Μαθηµατικά ΙΙΙ

Κεχαγιάς

2

112

Αντοχή Υλικών

Σαββαΐδης Γ.

Μαλικουτσάκης Μ.
Καρδιτσάς Σ.
Πίτατζης Ν.

6

3

113

Θερµοδυναµική Ι

Σαµαράς Ζ.

Βουίτσης Η.

6

4

114

Στατιστική

Ταγαράς Γ.

Καπετανοπούλου Π.

6

5

115

Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές
Μηχανές

Τσιάφης Ι.

Γιαννόπουλος Γ.

6

ECTS
6

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

116

∆υναµική

Νατσιάβας Σ.

Πουρνάρας Α.
Ποτοσάκης Ν.

6

2

117

Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

Τσιπάς ∆.

Μαυρόπουλος Α.

6

3

118

Μηχανική Ρευστών Ι

Γούλας Α.

Βλαχοστέργιος Ζ.
Μισηρλής ∆.

6

4

120

Αριθµητική Ανάλυση

Πιτσούλης Λ.

Γεωργαλής ∆.

6

5

126

Ηλεκτρονική

Σαλπιστής Χ.

6
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

119

Στοιχεία Μηχανών Ι

Μιχαηλίδης Α.
Σαββαΐδης Γ.
Παναγιωτίδης Κ.

Αθανασόπουλος Ε.

6

2

122

Μετάδοση Θερµότητας

Μουσιόπουλος Ν.

Ακύλας Β.
Αχίλλας Χ.
Βλαχοκώστας Χ.
Μιχαηλίδου Α.
Μπανιάς Γ.
Σπυρίδη ∆.
Χουρδάκης Λ.

6

3

123

Μορφοποιήσεις µε Αφαίρεση
Υλικού

Μπουζάκης Κ.
Ευσταθίου Κ.
Σκορδάρης Γ.

Καλιδαρόπουλος Γ.
Κοµπογιάννης Σ.
Χαραλάµπους Π.

6

4

124

Ταλαντώσεις και ∆υναµική
Μηχανών

Νατσιάβας Σ.

Ποτοσάκης Ν.
Πουρνάρας Α.

6

5

125

Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Ιακώβου Ε.

Κεραµυδάς Χ.
Τσολάκης Ν.
Αϊβαζίδου Ε.

6

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

121

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Μιχαηλίδης Α.

Αθανασόπουλος Ε.

6

2

127

Μηχανολογικό Εργαστήριο

Σαµαράς Ζ.
Σκολιανός Σ.
Κάλφας Α.
Καρατζάς Κ
Τσιάφης Ι.
Σκορδάρης Γ.
Σαββαΐδης Γ.
Μιχαηλίδης Ν.
Βλάχος ∆.

Αϊδαρίνης Ι.
Σιδερίδης Α.
Μερτζής ∆.
Καλιδαρόπουλος Γ.
Ζαχαροπούλου Θ.
Μιχόπουλος Α.
Κίκας Ν.
Καρδιτσάς Σ.
Γκιπατίδου ∆.
Μαλλίδης Ι.
Τζιαντόπουλος Κ.
Μαυρόπουλος Α.
Στεργιούδη Φ.
Ρήγα Μ.

6

3

128

Μηχανές Μετατροπής
Ενέργειας – Εργοµηχανές

Τσιάφης Ι.
Μπουζάκης Κ.
Μιχαηλίδης Α.
Κάλφας Α.
Κολτσάκης Γ.

Κικίδης Π.

6

4

129

Αυτόµατος Έλεγχος

Σεφερλής Π.

Παπαδόπουλος Α.
∆αµαρτζής Θ.
Ζαρογιάννης Θ.

6

5

130

Βιοµηχανική ∆ιοίκηση

Γεωργιάδης Π.

Τζιώγας Χ.

6

30

∆εύτερος Κύκλος Σπουδών
Ο ∆εύτερος Κύκλος Σπουδών περιλαµβάνει δύο εξάµηνα (7ο και 8ο). Τα 5 µαθήµατα µε προσδιορισµό (Υ) είναι τα
υποχρεωτικά της κατεύθυνσης, ενώ τα υπόλοιπα µαθήµατα µε προσδιορισµό (ΕΥ) είναι τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά της
κατεύθυνσης (πρέπει να επιλεγούν 2). 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). ∆ηλαδή το σύνολο των µαθηµάτων του 2ου Κύκλου
Σπουδών είναι 11 (5+2+2+2).

α) Κατασκευαστική Κατεύθυνση Σπουδών
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

201

Αντοχή Μηχανολογικών
Κατασκευών (Υ)

Σαββαΐδης Γ.

Πίτατζης Ν.

5

2

202

Στοιχεία Μηχανών ΙΙΙ (Υ)

Μιχαηλίδης Α.

Αθανασόπουλος Ε.

5

3

203

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

Μπουζάκης Κ.
Μανσούρ Γ.
Ευσταθίου Κ.

Γιαννόπουλος Γ.
Γρηγοριάδου Μ.

5

4

215

Πειραµατική Αντοχή Υλικών (ΕΥ)

Σαλπιστής Χ.

Μαλικουτσάκης Μ.

5

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

212

Μορφοποιήσεις µε Πλαστική
Παραµόρφωση Υλικού (Υ)

Μπουζάκης Κ.
Παρασκευοπούλου Ρ.

Καλιδαρόπουλος Γ.
Γιαννόπουλος Γ.

5

2

213

Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισµών
(Υ)

Τσιάφης Ι.

3

204

Επιλογή και Αστοχία Υλικών (ΕΥ)

Μιχαηλίδης Ν.

Στεργιούδη Φ.

5

4

214

∆υναµική Κατασκευών (ΕΥ)

Νατσιάβας Σ.

Πουρνάρας Α.
Ποτοσάκης Ν.

5

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

5
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β) Ενεργειακή Κατεύθυνση Σπουδών
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

205

Αεροδυναµική (Υ*)1

Υάκινθος Κ.

Σιδερίδης Α.

5

2

207

Στροβιλοµηχανές (Υ)

Γούλας Α.

Μισηρλής ∆.

5

3

206

Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών Ι
(ΕΥ)

Παπαδόπουλος Α.

Πασπαλάς Κ.

5

4

314

∆ιαχείριση Ενεργειακών Πόρων
(ΕΥ)

Τσιλιγκιρίδης Γ.

Οικονοµόπουλος Α.

5

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

217

Θέρµανση – Ψύξη – Κλιµατισµός
(Υ*)2

Παπαδόπουλος Α.
Καραγιαννίδης Α.
Παπακώστας Κ.

Κίκας Ν.
Κικίδης Π.
Κυριάκη Ε.
Περκουλίδης Γ.

5

2

218

Τεχνική Προστασίας
Περιβάλλοντος – Αρχές Αειφορίας
(Υ)

Μουσιόπουλος Ν.
Ντζιαχρήστος Λ.

Αχίλλας Χ.
Βλαχοκώστας Χ.
Μιχαηλίδου ∆.
Σπυρίδη ∆.
Μπανιάς Γ.
Χουρδάκης Ε.

5

3

219

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (Υ)

Κολτσάκης Γ.

Μερτζής ∆.
Καρβουντζής-Κοντακιώτης
Α.

5

4

216

Θερµοδυναµική ΙΙ (Υ*)3

Σαµαράς Ζ.

Βουίτσης Η.

5

5

349

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΕΥ)

Τσιλιγκιρίδης Γ.

Οικονοµόπουλος Α.

5

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Παρατηρήσεις
1. Το µάθηµα Αεροδυναµική είναι ‘υποχρεωτικό’ για τους φοιτητές που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν
τους κύκλους εξειδίκευσης Αεροναυτική και Κινητήρες και Περιβάλλον και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης.
2. Το µάθηµα Θέρµανση-Ψύξη-Κλιµατισµός είναι ‘υποχρεωτικό’ για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν
τους κύκλους εξειδίκευσης Αεροναυτική και Κινητήρες και Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας.
3. Το µάθηµα Θερµοδυναµική ΙΙ είναι ‘υποχρεωτικό’ για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τους
κύκλους εξειδίκευσης Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας και Περιβάλλον και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης.
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γ) Κατεύθυνση Σπουδών Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

208

Στατιστική Πολλών Μεταβλητών
(Υ)

Ταγαράς Γ.

Παναγιωτίδου Σ.

5

2

209

Οργάνωση και ∆ιοίκηση
Εργοστασίων (Υ)

Γεωργιάδης Π.
Βλάχος ∆.

Πολίτου Α.
Τζιώγας Χ.

5

3

327

∆ιαχείριση Αποθεµάτων και
∆ιανοµή Προϊόντων (ΕΥ)

Ιακώβου Ε.

Τόκα Α.
Μαλλίδης Ι.
Γρηγοριάδου Α.

5

4

211

Επιχειρηµατικό Περιβάλλον (ΕΥ)

Θα ορισθεί

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

221

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ (Υ)

Ταγαράς Γ.

Παναγιωτίδου Σ.

5

2

222

Προγραµµατισµός και Έλεγχος
Παραγωγής (Υ)

Γεωργιάδης Π.

Πολίτου Α.

5

3

223

Τεχνικές και Οργάνωση Ελέγχου
Ποιότητας (Υ)

Ταγαράς Γ.

Καπετανοπούλου Π.

5

4

210

Συστήµατα Πληροφοριών
∆ιοίκησης (ΕΥ)

Θα ορισθεί

5

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

5
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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.

α) Κατασκευαστική Κατεύθυνση Σπουδών
Κύκλος Εξειδίκευσης: Τεχνολογία Υλικών
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

301

Χύτευση - Συγκολλήσεις (Υ)

Σκολιανός Σ.

Κουντουράς ∆.

5

2

336

Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών
(Υ)

Τσιπάς ∆.

3

302

Πειραµατικές Μέθοδοι Μελέτης των
Υλικών (ΕΥ)

Μιχαηλίδης Ν.

Στεργιούδη Φ.
Σµυρναίος Ε.

5

4

303

Τριβολογία (ΕΥ)

Μιχαηλίδης Α.
Παναγιωτίδης Κ.

Αθανασόπουλος Ε.

5

5

305

Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχείων
(ΕΥ)

Παναγιωτίδης Κ.

5

6

374

Εµβιοµηχανική (ΕΥ)

∆εν θα διδαχθεί
το 2013-2014

5

7

397

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

5

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

333

∆ιάβρωση και Προστασία Υλικών
(Υ)

Σκολιανός Σ.

Κουντουράς ∆.

5

2

334

Θερµικές Κατεργασίες και
Μετασχηµατισµοί Φάσεων (Υ)

Μιχαηλίδης Ν.

Στεργιούδη Φ.
Μαυρόπουλος Α.

5

3

337

Εφαρµογές Επιφανειακών
Επικαλύψεων στις Μορφοποιήσεις
(ΕΥ)

Σκορδάρης Γ.

Μπουζάκης Ε.

5

4

369

Μηχανική Συµπεριφορά και
Κόπωση (ΕΥ)

Σαββαΐδης Γ.

Πίτατζης Ν.

5

5

375

Έξυπνα Υλικά - Νανοτεχνολογία
(ΕΥ)

Τσιπάς ∆.

Κούβαρης Π.

5

6

376

Υλικά και Περιβάλλον (ΕΥ)

Τσιπάς ∆.

Χριουάτ Μ.

5

7

397

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

34

Κύκλος Εξειδίκευσης: Ανάλυση και Σύνθεση Κατασκευών
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

1

305

Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχείων
(Υ)

Παναγιωτίδης Κ.

2

360

Αριθµητικές Μέθοδοι σε
Ταλαντώσεις Μηχανολογικών
Συστηµάτων (Υ)

Νατσιάβας Σ.

Πουρνάρας Α.
Ποτοσάκης Ν.

5

3

301

Χύτευση – Συγκολλήσεις (ΕΥ)

Σκολιανός Σ.

Κουντουράς ∆.

5

4

303

Τριβολογία (ΕΥ)

Μιχαηλίδης Α.
Παναγιωτίδης Κ.

Αθανασόπουλος Ε.

5

5

374

Εµβιοµηχανική (ΕΥ)

∆εν θα διδαχθεί
το 2013-2014

6

379

Αυτόµατος και Ψηφιακός Έλεγχος
∆υναµικών Συστηµάτων (ΕΥ)

Σεφερλής Π.

∆αµαρτζής Θ.
Ζαρογιάννης Θ.

5

7

397

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

Επικουρούντες

ECTS

ECTS
5

5

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

1

339

Σύνδεση Συστηµάτων CΑD/CΑΕ
(Υ)

Παναγιωτίδης Κ.

2

377

Βέλτιστος Έλεγχος ∆υναµικών
Συστηµάτων (Υ)

Σεφερλής Π.

3

306

Μηχανολογικός Σχεδιασµός σε
Υπολογιστικά Περιβάλλοντα (ΕΥ)

Παναγιωτίδης Κ.

5

4

312

Χωρικοί Μηχανισµοί – Βιοµηχανικά
Ροµπότ (ΕΥ)

Μανσούρ Γ.

5

5

361

Πειραµατικές Μέθοδοι στη
∆υναµική Μηχανών (ΕΥ)

Τροχίδης Α.
Σεφερλής Π.

5

6

369

Μηχανική Συµπεριφορά και
Κόπωση (ΕΥ)

Σαββαΐδης Γ.

7

370

Εισαγωγή στη Μηχανοηλεκτρονική
(ΕΥ)

Σαλπιστής Χ.

5

8

373

Μελέτη και Σχεδιασµός Οχηµάτων
(ΕΥ)

Μιχαηλίδης Α.
Ντζιαχρήστος Λ.

5

9

338

Ανυψωτικές και Μεταφορικές
Μηχανές (ΕΥ)

∆εν θα διδαχθεί
το 2013-2014

5

10

340

Ελαφρές Κατασκευές (ΕΥ)

∆εν θα διδαχθεί
το 2013-2014

5

11

342

Μέθοδος Οριακών Πεπερασµένων
Στοιχείων (ΕΥ)

∆εν θα διδαχθεί
το 2013-2014

5

12

397

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

5
∆αµαρτζής Θ.
Ζαρογιάννης Θ.

Πίτατζης Ν.

5

5
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Κύκλος Εξειδίκευσης: Τεχνική Μορφοποιήσεων
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

1

309

Μετροτεχνία Ποιοτικού
Ελέγχου (Υ)

Μανσούρ Γ.

2

310

Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις
µε Ψηφιακή Καθοδήγηση (Υ)

Ευσταθίου Κ.

Γιαννόπουλος Γ.
Ευσταθίου Μ.

5

3

301

Χύτευση – Συγκολλήσεις (ΕΥ)

Σκολιανός Σ.

Κουντουράς ∆.

5

4

303

Τριβολογία (ΕΥ)

Μιχαηλίδης Α.
Παναγιωτίδης Κ.

Αθανασόπουλος Ε.

5

5

311

Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων
(ΕΥ)

Σκορδάρης Γ.

Μυρισίδης Ι.

5

6

345

∆ιαγνωστικός Έλεγχος
Εργαλειοµηχανών (ΕΥ)

Τσιάφης Ι.
Μπουζάκης Κ.

7

346

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

Ανδρεάδης Γ.

8

368

Αντίστροφη Μηχανική (ΕΥ)

Μανσούρ Γ.

5

9

374

Εµβιοµηχανική (ΕΥ)

∆εν θα διδαχθεί
το 2013-2014

5

10

397

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α
Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS
5

5
Γιαννόπουλος Γ.

Επικουρούντες

5

ECTS

1

308

Εργαλειοµηχανές (Υ)

Μανσούρ Γ.

2

344

Μηχανουργικές και Θερµικές
Κατεργασίες Μορφοποίησης
Οδοντώσεων (Υ)

Μπουζάκης Κ.

3

312

Χωρικοί Μηχανισµοί – Βιοµηχανικά
Ροµπότ (ΕΥ)

Μανσούρ Γ.

4

337

Εφαρµογές Επιφανειακών
Επικαλύψεων στις Μορφοποιήσεις
(ΕΥ)

Σκορδάρης Γ.

Μπουζάκης Ε.

5

5

369

Μηχανική Συµπεριφορά και
Κόπωση (ΕΥ)

Σαββαΐδης Γ.

Πίτατζης Ν.

5

6

371

Μέθοδοι Ταχείας Προτυποποίησης
(ΕΥ)

Ευσταθίου Κ.

Μπασιακούλης Α.
Ευσταθίου Μ.

5

7

375

Έξυπνα Υλικά - Νανοτεχνολογία
(ΕΥ)

Τσιπάς ∆.

Κούβαρης Π.

5

8

397

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

5
Κοµπογιάννης Σ.

5

5

36

β) Ενεργειακή Κατεύθυνση Σπουδών
Κύκλος Εξειδίκευσης: Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α
1

Κωδ.
Αριθ.
366

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

Θέρµανση (Υ)

Παπακώστας Κ.

Κίκας Ν.
Κικίδης Π.
Καραµήτρος ∆.
Καρβουντζής-Κοντακιώτης
Α.

5

2

316

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
(ΕΥ)

Κολτσάκης Γ.

3

318

Ντζιαχρήστος Λ.

4

320

Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Σταθερών Πηγών (Υ)
Επεξεργασία και ∆ιαχείριση
Αποβλήτων (ΕΥ)

5

321

Πηγές Ρύπανσης (ΕΥ)

6

323

Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση
∆ιεργασιών (ΕΥ)

7

363

Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων
(EΥ)

8

398

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

Καραγιαννίδης Α.

Ντζιαχρήστος Λ.
Τσιλιγκιρίδης Γ.
Σεφερλής Π.

Παπαδόπουλος Α.

5

5
Καρκανιάς Χ..
Κοντογιάννη Σ.
Λογοθέτης ∆.
Φελέκη Ε.
Οικονοµόπουλος Λ.
Σιδηρόπουλος Χ.
Παπαδόπουλος Α.
∆αµαρτζής Θ.
Ζαρογιάννης Θ.
Γιαµά Ε.
Κυριάκη Ε.
Κωνσταντινίδου Χ.

5

5
5

5

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α
1

Κωδ.
Αριθ.
347

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

Καύση (Υ)

Ντζιαχρήστος Λ.

Καρβουντζής-Κοντακιώτης
Α.

5

2

348

Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών ΙΙ
(Υ)*

Παπαδόπουλος Α.
Παπακώστας Κ.
Αϊδαρίνης Ι.
Παπαδόπουλος Α.

Πασπαλάς Κ.

5

3

350

Οικονοµικά της Ενέργειας και του
Περιβάλλοντος (ΕΥ)

Γιαµά Ε.
Σλίνη Θ.

5

4

367

Κλιµατισµός (ΕΥ)

Παπακώστας Κ.

Κικίδης Π.

5

6

313

Θερµικές ∆ιεργασίες και
Εφαρµογές τους (ΕΥ)

Καραγιαννίδης Α.

Μαλαµάκης Α.
Περκουλίδης Γ.
Κίκας Ν.
Πασπαλάς Κ.

5

7
8

315
398

Θερµικές Στροβιλοµηχανές (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

Κάλφας Α.

5

* Στους φοιτητές επισηµαίνεται ότι η παρακολούθηση του µαθήµατος ‘Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών ΙΙ’ είναι ιδιαίτερα δυσχερής, εάν δεν έχει επιλεγεί
το µάθηµα ‘Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών Ι’ στο 2ο κύκλο σπουδών.
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Κύκλος Εξειδίκευσης: Περιβάλλον και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Κωδ.
Αριθ.
318

2

320

3

321

Πηγές Ρύπανσης (ΕΥ)

4

322

Χηµεία και Βιολογία
Περιβάλλοντος (ΕΥ)

5

363

Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων
(ΕΥ)

6

378

Περιβαλλοντική Πληροφορική (ΕΥ)

7

398

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

Α/Α

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Σταθερών Πηγών (Υ)
Επεξεργασία και ∆ιαχείριση
Αποβλήτων (Υ)

Ντζιαχρήστος Λ.
Καραγιαννίδης Α.

Ντζιαχρήστος Λ.
Τσιλιγκιρίδης Γ.
∆ιαµαντόπουλος Ι.
Βουτσά ∆.
Λαµπροπούλου ∆.
Παπαδόπουλος Α.

Καρατζάς Κ.

Επικουρούντες

ECTS
5

Καρκανιάς Χ..
Κοντογιάννη Σ.
Λογοθέτης ∆.
Φελέκη Ε.
Γκεϊβανίδης Σ.
Οικονοµόπουλος Α.

5

5
5

Γιαµά Ε.
Κυριάκη Ε.
Κωνσταντινίδου Χ.
Ρήγα Μ.
Βουκάντσης ∆.

5

5

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1
2

Κωδ.
Αριθ.
319
352

∆ιαχείριση Περιβάλλοντος (Υ)
Ατµοσφαιρική Ρύπανση (Υ)

Καραµανώλης ∆.
Μουσιόπουλος Ν.

5
5

3

347

Καύση (ΕΥ)

Ντζιαχρήστος Λ.

4

388

Κολτσάκης Γ.

6

313

Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Κινητήρων (ΕΥ)
Θερµικές ∆ιεργασίες και
Εφαρµογές τους (ΕΥ)

Βλαχοκώστας Χ
Βλαχοκώστας Χ.
Μπάρµπας Φ.
Χουρδάκης Ε.
Ντούρος Ι.
Φράγκου Ε.
Καρβουντζής-Κοντακιώτης
Α.
Μανέτας-Βιολέτας Χ.
Καραµήτρος ∆.
Μαλαµάκης Α.
Περκουλίδης Γ.
Κίκας Ν.
Πασπαλάς Κ.

7

353

8

398

Α/Α

∆ιερεύνηση Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΕΥ)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

Καραγιαννίδης Α.

Καρατζάς Κ.

5
5
5

5
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Κύκλος Εξειδίκευσης: Αεροναυτική και Κινητήρες
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Κωδ.
Αριθ.
351

2

389

Αεροδυναµική και Κινητήρες
Αεροσκαφών (Y)

Υάκινθος Κ.
Κάλφας Α.

Μισηρλής ∆.
Βλαχοστέργιος Ζ.

5

3

316

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
(Υ/ΕΥ)1,2

Κολτσάκης Γ.

Καραµήτρος ∆.
Καρβουντζής-Κοντακιώτης
Α.

5

4

386

5

390

Σχεδιασµός Μηχανών Εσωτερικής
Καύσης (ΕΥ)
Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής
Καύσης (ΕΥ)

∆εν θα διδαχθεί
το 2013-2014
Σαµαράς Ζ.
Κολτσάκης Γ.

6

398

Α/Α

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

Μηχανική Ρευστών ΙΙ (Υ/ΕΥ) 1,2

Υάκινθος Κ.

Βλαχοστέργιος Ζ.

5

5
Κατσαούνης ∆.
Μερτζής ∆.
Φραγκιαδουλάκης Π.

5

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

355

Υπολογιστικές Μέθοδοι σε
Προβλήµατα Μεταφοράς Μάζας και
Ενέργειας (Υ)

Υάκινθος Κ.

Βλαχοστέργιος Ζ.
Μισηρλής ∆.

5

2

347

Καύση (ΕΥ)

Ντζιαχρήστος Λ.

Καρβουντζής-Κοντακιώτης
Α.

5

3

326

Πειραµατική Μηχανική Ρευστών
(ΕΥ)

Κάλφας Α.

Αϊδαρίνης Ι.

5

4

388

Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Κινητήρων (ΕΥ)

Κολτσάκης Γ.

Μανέτας-Βιολέτας Χ.
Καραµήτρος ∆.

5

5

352

Ατµοσφαιρική Ρύπανση (ΕΥ)

Μουσιόπουλος Ν.

Βλαχοκώστας Χ.
Μπάρµπας Φ.
Χουρδάκης Ε.
Ντούρος Ι.
Φράγκου Ε.

5

6

315

Θερµικές Στροβιλοµηχανές (ΕΥ)

Κάλφας Α.

7

398

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

Α/Α

5

Παρατηρήσεις
1. Για τους φοιτητές που επιζητούν έµφαση στην Αεροναυτική το µάθηµα 351 είναι (Υ), ενώ το µάθηµα 316 είναι (ΕΥ). Για
τους παραπάνω φοιτητές συνιστάται επιπλέον η επιλογή των µαθηµάτων 348, 326 και 388.
2. Για τους φοιτητές που επιζητούν έµφαση στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης το µάθηµα 316 είναι (Υ), ενώ το µάθηµα 351
είναι (ΕΥ). Για τους παραπάνω φοιτητές συνιστάται επιπλέον η επιλογή των µαθηµάτων 389, 386, 390 και 347.
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γ) Κατεύθυνση Σπουδών Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

328

Αξιοπιστία και Συντήρηση (Υ)

Βλάχος ∆.

Κεραµυδάς Χ.
Μαλλίδης Ι.

5

2

329

∆υναµική Συστηµάτων (Υ)

Γεωργιάδης Π.

Παγώνη Ε.
Τζιώγας Χ.

5

3

332

Ανάλυση και Αξιολόγηση
Επενδύσεων (ΕΥ)

Παπαδόπουλος Α.

Παγώνη Ε.

5

4

330

∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
(ΕΥ)

Θα ορισθεί

5

399

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)

5

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α Κωδ.
Αριθ.

Μάθηµα

∆ιδάσκοντες

Επικουρούντες

ECTS

1

356

Οργάνωση και ∆ιοίκηση Έργων (Υ)

Βλάχος ∆.

Τσολάκης Ν.
Τζιαντόπουλος Κ.

5

2

365

∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
(Υ)

Ιακώβου Ε.

Τόκα Α.
Μαλλίδης Ι.
Γρηγοριάδου Α.

5

3

364

Προσοµοίωση (EΥ)

Βλάχος ∆.
Ιακώβου Ε.

Κεραµυδάς Χ.
Αϊβαζίδου Ε.

5

4

224

Οικονοµική των Επιχειρήσεων
(ΕΥ)

Παπαδόπουλος Α.

Παγώνη Ε.

5

5

331

∆ιαχείριση Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας (ΕΥ)

Θα ορισθεί

5

6

358

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (ΕΥ)

Θα ορισθεί

5

7

359

Βιοµηχανική Πληροφορική (ΕΥ)

Θα ορισθεί

5

8

357

Τεχνικές Προβλέψεων (ΕΥ)

Θα ορισθεί

5

9

399

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
(ΕΥ)
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8.2 Συνοπτική Παρουσίαση των Μαθηµάτων
Πρώτος Κύκλος Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
Ξένη Γλώσσα Ι και ΙΙ Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

Στατική

Μηχανολογικό
Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές,
Ηλεκτροτεχνία

Θερµοδυναµική Ι

Στατιστική

Ηλεκτρονική

Μετάδοση
Θερµότητας

Επιχειρησιακή
Έρευνα Ι

Μηχανική Ρευστών Ι

Βιοµηχανική
∆ιοίκηση

Μαθηµατικά Ι

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ

Αντοχή Υλικών

Μηχανές Μετατροπής
Ενέργειας – Εργοµηχανές

Μαθηµατικά ΙΙ

Εισαγωγή στις
Μηχανουργικές
Μορφοποιήσεις

∆υναµική

Στοιχεία Μηχανών Ι

Μαθηµατικά ΙΙΙ

Μορφοποιήσεις µε
Αφαίρεση Υλικού

Ταλαντώσεις και
∆υναµική Μηχανών

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Φυσική

Επιστήµη και
Τεχνολογία Υλικών Ι

Αυτόµατος Έλεγχος

Αριθµητική Ανάλυση

Επιστήµη και
Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

Πληροφορική
Σπουδαστική Εργασία

∆εύτερος Κύκλος Σπουδών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Αντοχή Μηχανολογικών Κατασκευών

Αεροδυναµική

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Στοιχεία Μηχανών ΙΙΙ

Στροβιλοµηχανές

Στατιστική Πολλών Μεταβλητών

Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισµών

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος

Οργάνωση και ∆ιοίκηση Εργοστασίων

Μορφοποιήσεις µε Πλαστική Παραµόρφωση Υλικού

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι

Προγραµµατισµός και Έλεγχος Παραγωγής

Ευέλικτα Συστήµατα Μηχανουργικών Μορφοπ.
Υποστηριζόµενα από Η/Υ (CΙΜ)

Θέρµανση-Ψύξη-Κλιµατισµός

Τεχνικές και Οργάνωση Ελέγχου Ποιότητας

Θερµοδυναµική ΙΙ
Μαθήµατα Επιλογής

Μαθήµατα Επιλογής

Μαθήµατα Επιλογής

∆υναµική Κατασκευών

∆ιαχείριση Ενεργειακών Πόρων

Επιχειρηµατικό Περιβάλλον

Επιλογή και Αστοχία Υλικών

Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών Ι

∆ιαχείριση Αποθεµάτων και ∆ιανοµή Προϊόντων

Πειραµατική Αντοχή Υλικών

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Συστήµατα Πληροφοριών ∆ιοίκησης

Τρίτος Κύκλος Σπουδών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Τεχνολογία Υλικών

Ανάλυση και
Σύνθεση
Κατασκευών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Τεχνική
Μορφοποιήσεων

Κύκλος Εξειδίκευσης:
Παραγωγή και Χρήση
Ενέργειας

Περιβάλλον και
Τεχνολογία
Αντιρρύπανσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Αεροναυτική και
Κινητήρες

Βιοµηχανική
∆ιοίκηση

Υποχρεωτικά Μαθήµατα
∆ιάβρωση και
Μέθοδος Πεπερασµένων
Μετροτεχνία Ποιοτικού
Προστασία Υλικών
Στοιχείων
Ελέγχου
Θερµικές Κατεργασίες Αριθµητικές Μέθοδοι σε Μηχανουργικές και Θερµικές
και Μετασχηµ/σµοί
Ταλαντώσεις
Κατεργασίες Μορφοποίησης
Φάσεων
Μηχανολογικών
Οδοντώσεων
Συστηµάτων
Χύτευση Βέλτιστος Έλεγχος
Μηχανουργικές
Συγκολλήσεις
∆υναµικών Συστηµάτων Μορφοποιήσεις µε Ψηφιακή
Καθοδήγηση
Τεχνολογία
Σύνδεση Συστηµάτων
Εργαλειοµηχανές
Προηγµένων Υλικών
CΑD/CΑΕ

Θέρµανση
Τεχνολογία
Αντιρρύπανσης
Σταθερών Πηγών
Τεχνική Φυσικών
∆ιεργασιών ΙΙ
Καύση

∆ιαχείριση Περιβάλλοντος Μηχανική Ρευστών
∆ιαχείριση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας
ΙΙ
Τεχνολογία
Υπολογιστικές Μέθοδοι
Αξιοπιστία και
Αντιρρύπανσης
σε Προβλήµατα Μεταφ.
Συντήρηση
Σταθερών Πηγών
Μάζας και Ενέργειας
Επεξεργασία και
∆ιαχείριση Στερεών
Αποβλήτων
Ατµοσφαιρική Ρύπανση

Μηχανές Εσωτερικής
Καύσης ΙΙ

Οργάνωση και
∆ιοίκηση Έργων

Αεροδυναµική και
∆υναµική Συστηµάτων
Κινητήρες Αεροσκαφών
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Τεχνολογία Υλικών

Ανάλυση και
Σύνθεση
Κατασκευών

Πειραµατικές
Μέθοδοι
Μελέτης των Υλικών

Μέθοδος
Οριακών
Πεπερασµένων
Στοιχείων
Τριβολογία

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Τεχνική
Μορφοποιήσεων

Κύκλος Εξειδίκευσης:
Παραγωγή και Χρήση
Ενέργειας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Περιβάλλον και
Τεχνολογία
Αντιρρύπανσης

Αεροναυτική και
Κινητήρες

Βιοµηχανική
∆ιοίκηση

Χηµεία και Βιολογία
Περιβάλλοντος

Πειραµατική
Μηχανική Ρευστών

Ανάλυση και
Αξιολόγηση
Επενδύσεων

Πηγές Ρύπανσης

Μηχανική Ρευστών ΙΙ

Προσοµοίωση

Ενεργειακός
Μηχανές Εσωτερικής
Σχεδιασµός Κτιρίων
Καύσης ΙΙ

Οικονοµική των
Επιχειρήσεων

Μαθήµατα Επιλογής

Τριβολογία

Εφαρµογές
Αυτόµατος και Ψηφιακός
Επιφανειακών
Έλεγχος ∆υναµικών
Επικαλύψεων στις
Συστηµάτων
Μορφοποιήσεις

Χωρικοί Μηχανισµοί – Μηχανές Εσωτερικής
Βιοµηχανικά Ροµπότ
Καύσης ΙΙ

Τριβολογία

Κλιµατισµός

Ειδικά Κεφάλαια
Ευέλικτων Συστ.
Μηχανουργικών
Μορφοποιήσεων
Υποστηρ. από Η/Υ
Εφαρµογές
Επιφανειακών
Επικαλύψεων στις
Μορφοποιήσεις

Ενεργειακός
Σχεδιασµός Κτιρίων

Μέθοδος
Πεπερασµένων
Στοιχείων

Ανυψωτικές και
Μεταφορικές Μηχανές

Έξυπνα Υλικά Νανοτεχνολογία

Μελέτη και Σχεδιασµός ∆ιαγνωστικός Έλεγχος
Οχηµάτων
Εργαλειοµηχανών

Μηχανική
Συµπεριφορά και
Κόπωση

Επεξεργασία και
∆ιαχείριση Στερεών
Αποβλήτων

Οικονοµικά της
Ενέργειας και του
Περιβάλλοντος
Χωρικοί Μηχανισµοί –
Μετρήσεις Στερεάς
Θερµικές ∆ιεργασίες
Βιοµηχανικά Ροµπότ Γεωµετρίας, Ακρί-βειας και Εφαρµογές τους
Κινήσεων και
Ταλαντωτικών Μεγεθών

Εµβιοµηχανική

Εισαγωγή στη
Μηχανοηλεκτρονική

Χύτευση –
Συγκολλήσεις

Υλικά και
Περιβάλλον

Μηχανική συµπεριφορά
και κόπωση

Μέθοδοι Ταχείας
Προτυποποίησης

Πειραµατικές Μέθοδοι Μηχανική Συµπεριφορά
στη ∆υναµική Μηχανών
και Κόπωση
Χύτευση - Συγκολλήσεις
Ελαφρές Κατασκευές
Εµβιοµηχανική

∆ιερεύνηση
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων

Σχεδιασµός
Μηχανών
Εσωτερικής Καύσης

∆ιοίκηση
Ανθρώπινου
∆υναµικού

Τεχνολογία
Αντιρρύπανσης
Κινητήρων
Θερµικές ∆ιεργασίες
και Εφαρµογές τους

Τεχνολογία
Αντιρρύπανσης
Κινητήρων
Ατµοσφαιρική
Ρύπανση

∆ιαχείριση
Τεχνολογίας και
Καινοτοµίας
Μάρκετινγκ και
Επικοινωνία

Περιβαλλοντική
Πληροφορική

Εργαστήριο
Μηχανών
Εσωτερικής Καύσης

Τεχνικές
Προβλέψεων

Καύση

Καύση

Βιοµηχανική
Πληροφορική

Σχεδιασµός και
Βελτιστοποίηση
∆ιεργασιών
Πηγές Ρύπανσης
Θερµικές
Στροβιλοµηχανές

Ειδικά Κεφάλαια
Μορφοποιήσεων
Εµβιοµηχανική
Έξυπνα Υλικά Νανοτεχνολογία

Μηχανολογικός
Σχεδιασµός σε
Υπολογιστικά
Περιβάλλοντα
Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
∆ιπλωµατική Εργασία
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8.3 Ειδικές Ρυθµίσεις
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν µόνο φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα πριν από την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους 1999-2000. Για τους φοιτητές αυτούς ισχύει η αντιστοιχία µαθηµάτων παλαιού και νέου (ισχύοντος)
προγράµµατος σπουδών, όπως ακριβώς περιγράφεται στην ενότητα 10.1 του Οδηγού Σπουδών 2000-2001.
1. Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1997-98 και 1998-99 ως πρωτοετείς,
ακολουθούν το ισχύον πρόγραµµα σπουδών, όπως περιγράφεται στις προηγούµενες ενότητες του παρόντος Οδηγού
Σπουδών, µε δύο µόνον εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις αυτές αναφέρονται στη σελ. 51 του Οδηγού Σπουδών 2000-01 (Β'
Μεταβατική ρύθµιση για τους εισαχθέντες τα ακαδηµαϊκά έτη 1997-1998 και 1998-1999).
2. Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα πριν από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 1997-98, καθώς και όσοι
εισήχθησαν κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1997-98 και 1998-99 σε έτος υψηλότερο του πρώτου, αποκτούν το δίπλωµά
τους εφόσον συµπληρώσουν 48 µαθήµατα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ενότητα 10.2 του Οδηγού Σπουδών
2000-01 (σελ. 49 – Φοιτητές του παλαιού προγράµµατος). Ο βαθµός διπλώµατος για όλους τους φοιτητές αυτής
της κατηγορίας υπολογίζεται όπως περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών 2000-01 (σελ. 51-52).
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8.4 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
(101) Μαθηµατικά Ι
Γραµµική άλγεβρα, διανυσµατικοί χώροι και υποχώροι. ∆ιανύσµατα 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. ∆ιαγωνιοποίηση συµµετρικών
µητρών. Ορισµένες και ηµιορισµένες τετραγωνικές µορφές. Θεώρηµα πολικής ανάλυσης. Καρτεσιανοί τανυστές και εφαρµογές τους.
Μαθηµατικός Λογισµός Ι. Υπερβολές, τριγωνοµετρικές και αντίστροφες συναρτήσεις. Αόριστο ολοκλήρωµα. Ορισµένο ολοκλήρωµα.
Παράγωγοι ανώτερης τάξης. Αριθµητικές σειρές. ∆υναµοσειρές. Καµπύλες στο επίπεδο. Καµπύλες στο χώρο.

(102) 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.

(103) 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.

(104) Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών Ι
Γενική Εισαγωγή, Ταξινόµηση των υλικών, Η γενική έννοια της δοµής, Επιλογή των υλικών. Χηµικοί δεσµοί (Μεταλλικός, Ιοντικός
δεσµός, Οµοιοπολικός δεσµός, ∆εσµοί Van de Waals). Επίδραση των δεσµών στις ιδιότητες των υλικών. Κρυσταλλική δοµή:
Κρυσταλλικό πλέγµα και µοναδιαίες κυψελίδες. Κρυσταλλικά συστήµατα και κυψελίδες Bravais. Κύριες µεταλλικές κρυσταλλικές
δοµές. Θέσεις ατόµων σε κυβικές µοναδιαίες κυψελίδες. ∆ιευθύνσεις σε κυβικές µοναδιαίες κυψελίδες ∆είκτες Miller για
κρυσταλλογραφικά επίπεδα σε κυβικές µοναδιαίες κυψελίδες. Κρυσταλλογραφικά επίπεδα και διευθύνσεις σε εξαγωνικές µοναδιαίες
κυψελίδες. Σύγκριση των κρυσταλλικών δοµών FCC, HCP και BCC. Πλεγµατικά κενά στις κυβικές µοναδιαίες κυψελίδες. Πυκνότητα
(γραµµική, επιφανειακή, όγκου) σε µοναδιαία κυψελίδα. Αλλοτροπία. ∆ιαγράµµατα Ισορροπίας Φάσεων. Ενός συστατικού, Στερεά
διαλύµατα (παρεµβολής, αντικατάστασης). ∆ιαγράµµατα δύο συστατικών (πλήρους στερεάς διαλυτότητας, ευτηκτικά, πολύπλοκα).
Ανάλυση φάσεων, Ποσοστό φάσεων. Το σύστηµα Fe-C. ∆ιαγράµµατα τριών συστατικών. Στερεοποίηση. Υπόψυξη. Πυρήνωση
(Οµογενής-Ετερογενής) Ανάπτυξη (Επίπεδη-∆ενδριτική), Χύτευση (∆οµή χυτών, Συστολή, Τεχνικές χύτευσης), ∆ιαφορισµός.
Μηχανική και Θερµική κατεργασία των µετάλλων. Ψυχρηλασία, Θερµηλασία, Ανόπτηση. Σκλήρυνση µε καθίζηση-γήρανση,
Θερµικές κατεργασίες χάλυβα µε αργή ψύξη. Μηχανικές Ιδιότητες Μετάλλων (Εφελκυσµός, Σκληρότητα, Ικανότητα απόσβεσης
δονήσεων ∆υσθραυστότητα, Κόπωση). Βιοµηχανικά Κράµατα. Χάλυβες. Χυτοσίδηροι Κράµατα Χαλκoύ, Ελαφρά µέταλλα (Al, Mg).
Κράµατα Τιτανίου, Κράµατα Ψευδαργύρου, Κράµατα Μολύβδου, Υπερκράµατα.

(105) Πληροφορική
Το µάθηµα της Πληροφορικής στοχεύει στο να καλλιεργήσει την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ. Στο πέρας
του µαθήµατος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν έναν Η/Υ για την επίλυση προβληµάτων, αλλά και για την
ανάλυση δεδοµένων και τη δηµιουργία βασικών προσοµοιώσεων. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν θεωρητικά ένα
πρόβληµα, να διαµορφώνουν τον αλγόριθµο επίλυσης, και να το επιλύουν πρακτικά αναπτύσσοντας ένα κατάλληλο πρόγραµµα Η/Υ,
ακολουθώντας τις βασικές αρχές προγραµµατισµού.
Το µάθηµα περιλαµβάνει (i) διαλέξεις θεωρίας και παραδόσεις ασκήσεων, (ii) δίωρα υποχρεωτικά εργαστήρια, (iii) θέµατα και
ασκήσεις προς εκπόνηση, και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικά video και συµπληρωµατικό ηλεκτρονικό υλικό.
Περιεχόµενο µαθήµατος: Επίλυση προβληµάτων µε Η/Υ, αλγόριθµοι, στοιχεία ενός προγράµµατος (µεταβλητές, πράξεις, τελεστές),
αρχιτεκτονική προγράµµατος (συναρτήσεις), δοµές ελέγχου και δοµές επανάληψης, µέθοδοι επίλυσης, αποδοτικός (διανυσµατικός)
προγραµµατισµός, πολυπλοκότητα αλγορίθµων, ανάλυση δεδοµένων, προσοµοιώσεις τύπου Monte Carlo, παράδειγµα αριθµητικής
ανάλυσης, γλώσσες προγραµµατισµού. Περιλαµβάνεται επίσης προαιρετική εξάσκηση και εκπόνηση θεµάτων στον προγραµµατισµό
απλών συναρµολογούµενων διατάξεων – ροµπότ.
Η τελική βαθµολογία διαµορφώνεται βάσει εξετάσεων αλλά και από τη βαθµολογία των θεµάτων και των ασκήσεων προς εκπόνηση.
Για το µάθηµα χρησιµοποιείται υπολογιστικό περιβάλλον τύπου Matlab, ενώ περιλαµβάνονται και στοιχεία Fortran. Το πλήρες
περιεχόµενο, το υποστηρικτικό υλικό, ο αναλυτικός προγραµµατισµός του µαθήµατος καθώς και όποια άλλη πληροφορία το αφορά,
είναι διαθέσιµα στον διαδικτυακό τόπο http://eclass.auth.gr/courses/MENG105/

Ξένη Γλώσσα Ι
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2ο Εξάµηνο
(106) Μαθηµατικά ΙΙ
Μαθηµατικός Λογισµός ΙΙ. Πραγµατικές συναρτήσεις δύο και περισσότερων µεταβλητών. Πλεγµένη παραγώγιση. Μερικές παράγωγοι
ανώτερης τάξης. ∆ιπλό και τριπλό ολοκλήρωµα. Γενικευµένο ολοκλήρωµα. Εφαρµογές. Βαθµωτά και διανυσµατικά πεδία.
Παραµετρικές επιφάνειες. Στροβιλισµός (rot, curl) και κυκλοφορία, διανυσµατικός τελεστής. Θεωρήµατα ∆ιανυσµατικής Ανάλυσης.
Βαθµωτό δυναµικό. Στοιχεία της θεωρίας επιφανειών.

(107) Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις
Χύτευση, γενικοί κανόνες και υλικά χύτευσης, χύτευση µε 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 καθορισµένης γεωµετρίας
κόψεων. Υλικά κοπτικών εργαλείων, κοπή µε εργαλεία µη καθορισµένης γεωµετρίας κόψεων. Μορφοποίηση τεµαχίων και ελασµάτων
µε πλαστική παραµόρφωση υλικού, µέθοδοι. Μετρολογικές έννοιες. Μονάδες και πρότυπα µέτρησης, σφάλµατα µέτρησης. Μέτρηση
µήκους. Συστήµατα ανοχών και συναρµογών. Βασικά στοιχεία γεωµετρικών χαρακτηριστικών τεχνολογικών επιφανειών. Στα πλαίσια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας του µαθήµατος διεξάγονται επισκέψεις σε εργοστάσια και εργαστηριακές ασκήσεις µηχανουργείου
και µετροτεχνίας.

(108) Στατική
∆ύναµη και ροπή. Σύνθεση και ανάλυση δυνάµεων και ροπών. ∆ιάγραµµα ελευθέρου σώµατος. Συνθήκες ισορροπίας. Απλοί φορείς:
ράβδοι, δοκοί, καλώδια. Σύνθετοι φορείς: δικτυώµατα, πλαίσια. ∆ιαγράµµατα Μ, Ν, Q. Τριβή: πέδες, συµπλέκτες, σύνδεσµοι φοράς,
ιµάντες. Κέντρο µάζας. Ροπές Αδράνειας. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις και θέµατα.

(109) 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).

Ξένη Γλώσσα ΙΙ

3ο Εξάµηνο
(111) Μαθηµατικά ΙΙΙ
∆ιαφορικές εξισώσεις. ∆ιαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Γραµµικές πρώτης τάξης. ∆ιαφορικές 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.

(112) Αντοχή Υλικών
Γενικές αρχές της θεωρίας ελαστικότητας. ∆οµικά 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. Το
µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις και θέµατα.

(113) Θερµοδυναµική Ι
Bασικές έννοιες της Θερµοδυναµικής. Tο Πρώτο Θερµοδυναµικό Aξίωµα - σε κλειστά συστήµατα, σε διεργασίες µόνιµης ροής. Tο
∆εύτερο Θερµοδυναµικό Aξίωµα. 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. Mίγµατα αερίων και αερίων-ατµών, ιδανικά µίγµατα αερίων, µίγµατα αερίου-ατµού, υγρός αέρας. Θερµικές κυκλικές
διεργασίες: Carnot, Otto, Diesel, Μικτός κύκλος, Stirling και Ericsson, Brayton µε αναγέννηση, ενδιάµεση ψύξη, αναθέρµανση,
Rankine, µε αναθέρµανση, και αναγέννηση. Ψυκτικές κυκλικές διεργασίες. Αντλίες θερµότητας. Σύντοµη αναφορά στις διεργασίες
µόνιµης ροής. ∆ιεργασίες 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.
Eκτός από τις εισηγήσεις της θεωρίας και τις λογιστικές ασκήσεις, στο µάθηµα προσφέρονται είτε πρόοδοι είτε θέµατα, µε προαιρετική
συµµετοχή των φοιτητών µετά από δεσµευτική δήλωση στη γραµµατεία του Εργαστηρίου. Η συµµετοχή των προόδων και των
θεµάτων στην τελική βαθµολογία ορίζεται κατά περίπτωση.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του µαθήµατος: http://eclass.auth.gr/courses/MENG113/.

(114) Στατιστική
Περιγραφική Στατιστική: Συλλογή και ταξινόµηση στατιστικών στοιχείων, κατανοµές συχνότητας, ιστογράµµατα, χαρακτηριστικές
τιµές θέσης και διασποράς.
Θεωρία πιθανοτήτων: ορισµοί, βασικές έννοιες, γεγονότα, υπό συνθήκη πιθανότητα, θεώρηµα Bayes.
Τυχαίες µεταβλητές: διακριτές και συνεχείς τυχαίες µεταβλητές, συναρτήσεις πιθανότητας και πυκνότητας πιθανότητας, µέση τιµή
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και µεταβλητότητα, ροπές και ροπογόνος συνάρτηση.
Βασικές κατανοµές τυχαίων µεταβλητών: Bernoulli, διωνυµική, γεωµετρική, Poisson, οµοιόµορφη, κανονική, εκθετική, Γ, student t,
F, X2. Κεντρικό οριακό θεώρηµα.
Στατιστικές Εκτιµήσεις: δειγµατοληψία, σηµειακή εκτίµηση, ιδιότητες και κατανοµές σηµειακών εκτιµητριών, διαστήµατα
εµπιστοσύνης, απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος.
Στατιστικός Έλεγχος Yποθέσεων: Θεωρία και εφαρµογές ελέγχου υποθέσεων, έλεγχος προσαρµογής κατανοµής.
Απλή γραµµική παλινδρόµηση..

(115) Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτροτεχνία
Κυκλώµατα εναλλασσόµενου µονοφασικού ρεύµατος: ορισµοί, κυκλώµατα εναλλασσόµενου ρεύµατος, νόµοι Οhm-Κirchhoffσύνθετες 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
(116) ∆υναµική
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).

(117) 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, ∆ιαγράµµατα ΤΤΤ, CCΤ, Κονιοµεταλουργία. Μέθοδοι Σκλήρυνσης µεταλλικών υλικών. Προηγµένα Μεταλλικά, Κεραµικά
και Σύνθετα Υλικά, Μέθοδοι παρασκευής του και ιδιότητες.

(118) 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.

(120) 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.

(126) Ηλεκτρονική
Εισαγωγή στην ηλεκτρονική. Ασθενή ρεύµατα. Βασικές αρχές ηµιαγωγών, transistor, FET. Εισαγωγή στην προσαρµογή σήµατος
αισθητήρων µέτρησης. Βασικές λογικές συναρτήσεις. Εισαγωγή στην ψηφιακή λογική και βιοµηχανικές εφαρµογές. Τελεστικός
ενισχυτής και ιδιότητές του. Φίλτρα γραµµής. Βιοµηχανικοί ενισχυτές. Εισαγωγή στην επεξεργασία σήµατος. Το µάθηµα
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περιλαµβάνει και ασκήσεις.

5ο Εξάµηνο
(119) 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. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις και θέµατα.

(122) 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.

(123) 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 διαδικασίας του µαθήµατος διεξάγονται και εργαστηριακές ασκήσεις.

(124) Ταλαντώσεις και ∆υναµική 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.

(125) Επιχειρησιακή Έρευνα Ι
Γενικές έννοιες βελτιστοποίησης, µαθηµατικών προτύπων, µεταβλητών, παραµέτρων αντικειµενικών συναρτήσεων, περιορισµών.
Θεωρία του γραµµικού προγραµµατισµού, γραφική λύση, µέθοδος Simplex, αναθεωρηµένη µέθοδος Simplex, δυϊκή θεωρία, δυϊκή
µέθοδος Simplex και ανάλυση ευαισθησίας. Πρότυπο µεταφοράς, πρότυπο της εκχώρησης, πρότυπο µεταφόρτωσης. Επίλυση
γραµµικών προτύπων µε χρήση προγραµµάτων Η/Υ. Ακέραιος προγραµµατισµός. Μη Γραµµικός Προγραµµατισµός. Κλασικές
µέθοδοι επίλυσης του προτύπου µη γραµµικού προγραµµατισµού χωρίς περιορισµούς και µε περιορισµούς, συνθήκες Karush–KuhnTucker (ΚΚΤ). Εφαρµογές µη γραµµικού προγραµµατισµού.

6ο Εξάµηνο
(121) 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. Το
µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις θέµατα και εργαστήρια.

(127) Μηχανολογικό Εργαστήριο
Το µάθηµα εισάγει στις µεθόδους και διατάξεις µέτρησης σε όλους τους τοµείς τεχνολογικής ενασχόλησης του Μηχανολόγου, δηλαδή
στη Μηχανική, τη Ρευστοµηχανική και τη Θερµοδυναµική, τη Μηχανική των Μορφοποιήσεων και των Εργοµηχανών και την
Τεχνολογία των Υλικών. Τονίζεται η συστηµατική προσέγγιση των µετρήσεων και παρουσιάζεται η σχέση της µε την καθηµερινή
επαγγελµατική ενασχόληση του µηχανολόγου. Επιπλέον, το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στη χρήση Η/Υ σε πειραµατικές και
µετρητικές διατάξεις και εξειδικεύει στις στατιστικές µεθόδους ανάλυσης και σχεδιασµού των πειραµατικών µετρήσεων. Έµφαση
δίνεται στους αισθητήρες, στη λήψη και επεξεργασία των σηµάτων τους και στις µεθόδους µέτρησης, που είναι εν πολλοίς κοινά σε
όλες τις εφαρµογές. Το µάθηµα δίνει την κοινή απαιτούµενη βάση για µαθήµατα εµβάθυνσης, όπως οι Τεχνικές Μετρήσεων στη
Ρευστοµηχανική, το Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, η Μετροτεχνία, η Πειραµατική Aντοχή Yλικών, οι Μορφοποιήσεις,
η Μελέτη της µικροδοµής και των Ιδιοτήτων των Μετάλλων κλπ.
Στα πλαίσια του µαθήµατος προσφέρονται 11 εργαστηριακές ασκήσεις από 7 εργαστήρια του τµήµατος από τις οποίες οι φοιτητές θα
πρέπει να επιλέξουν τις 5. Ο χωρισµός των φοιτητών σε οµάδες γίνεται αυτόµατα µέσω ηλεκτρονικής δήλωσης του µαθήµατος και
των εργαστηριακών ασκήσεων που επιθυµεί να παρακολουθήσει κάθε φοιτητής και η οποία προηγείται της δήλωσης του µαθήµατος
στη γραµµατεία του τµήµατος. Μέρος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση από έδρας των φαινοµένων που µελετώνται, η εκτέλεση
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του πειράµατος και η υποβολή από κάθε σπουδαστή µιας τεχνικής έκθεσης ανά εργαστηριακή άσκηση (έκτασης 15 - 20 σελίδων).
Απουσία από κάποιο εργαστήριο σηµαίνει απώλεια του µαθήµατος. Η παράδοση και εξέταση (γραπτή ή προφορική) των τεχνικών
εκθέσεων γίνεται ανά εργαστηριακή άσκηση σε ηµεροµηνίες που ανακοινώνονται ιδιαιτέρως. ∆ικαίωµα παράδοσης έκθεσης έχουν
µόνο οι παρόντες κατά τη διενέργεια της εργαστηριακής άσκησης. Ο τελικός βαθµός κάθε άσκησης προκύπτει κατά 60% από το βαθµό
των τεχνικών εκθέσεων και κατά το υπόλοιπο 40% από το βαθµό της εξέτασης. Ο για τον οποιονδήποτε λόγο µηδενισµός της έκθεσης
ισοδυναµεί µε απουσία στη συγκεκριµένη άσκηση. Ο τελικός βαθµός του µαθήµατος προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας
των εργαστηριακών ασκήσεων. Σε περίπτωση απώλειας του µαθήµατος οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκ νέου το
µάθηµα και όλα τα εργαστήρια σε επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου δικαιούνται να
παραδώσουν ασκήσεις και να εξεταστούν σε αυτές µόνο φοιτητές που τις έχουν παρακολουθήσει αλλά δεν τις έχουν παραδώσει στην
εξεταστική
του
Ιουνίου.
Περισσότερες
πληροφορίες
υπάρχουν
στην
ιστοσελίδα
του
µαθήµατος:
http://eclass.auth.gr/courses/MENG127/

(128) 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.

(129) 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.

(130) Βιοµηχανική ∆ιοίκηση
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.
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∆εύτερος Κύκλος Σπουδών
Κατασκευαστική Κατεύθυνση Σπουδών
7ο Εξάµηνο
(201) Αντοχή Μηχανολογικών Κατασκευών (Υ)
Βασικές αρχές θεωρίας Ελαστικότητας, τάσεις, παραµορφώσεις, τασική συνάρτηση Αiry. Επίπεδα προβλήµατα ελαστικότητας, άπειρο
επίπεδο, παραδείγµατα, επιφανειακοί φορείς (δίσκοι, πλάκες, κελύφοι) Θερµοελαστικότητα. Το µάθηµα περιλαµβάνει και ασκήσεις.

(202) Στοιχεία Μηχανών ΙΙΙ (Υ)
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. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις και θέµατα.

(203) Ευέλικτα Συστήµατα Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων Υποστηριζόµενα από Η/Υ (CΙΜ) (Υ)
Συστήµατα παραγωγής CΙΜ. Τυποποιηµένοι τρόποι διασύνδεσης επιµέρους συνιστώσων συστηµάτων CΙΜ. Εργαλειοµηχανές µε
ψηφιακή καθοδήγηση (ΝC) και µεθοδολογίες προγραµµατισµού τους. ∆οµή εργαλειοµηχανών µε ψηφιακή καθοδήγηση. Κώδικες
εντολών προγραµµατισµού. ∆οµή βιοµηχανικών ροµπότ και χρησιµοποίησή τους για το χειρισµό τεµαχίων σε συστήµατα CΙΜ. Αρχές
σχεδιασµού µηχανουργικών κατεργασιών (εργαλειοµηχανές, µεταφορικές διατάξεις, εργαλεία, ιδιοσυσκευές, κ.λπ). ∆οµές
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. ∆ιατάξεις διακίνησης πληροφοριών συστηµάτων µηχανουργικών διεργασιών CΙΜ. Εισαγωγή στα βιοµηχανικά
ροµπότ. ∆οµή βιοµηχανικών ροµπότ. Γεωµετρία βραχιόνων. Χώρος εργασίας βιοµηχανικών ροµπότ. Μηχανισµοί αρπαγής.
Συστήµατα ενεργοποιήσεως. Γλώσσες προγραµµατισµού βιοµηχανικών ροµπότ.

(215) Πειραµατική Αντοχή Υλικών (ΕΥ)
Εφελκυσµός – Κάµψη – Στρέψη. Σκληροµετρήσεις. Σύνθετη καταπόνηση – Μετρητές παραµορφώσεων. Κόπωση – Κρούση –
Λυγισµός. Μη καταστρεπτικός έλεγχος. Φωτοελαστικότητα. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις θέµατα και εργαστήρια.

8ο Εξάµηνο
(212) Μορφοποιήσεις µε Πλαστική Παραµόρφωση Υλικού (Υ)
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.

(213) Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανισµών (Υ)
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.

(204) Επιλογή και Αστοχία Υλικών (ΕΥ)
Μεθοδολογία Ανάλυσης Αστοχιών. Μηχανισµοί Αστοχίας. Αίτια Αστοχίας και καταστροφών. Μέθοδοι Μελέτης Αστοχιών. Ελεγχοι
Αστοχίας Μηχανικών Ιδιοτήτων. Αστοχίες Κόπωσης, Φθοράς, Τριβής, ∆ιάβρωσης, Υψηλών Θερµοκρασιών, Εργαλείων. Κριτήρια
Επιλογής Υλικών. Υλικά και Περιβάλλον.

(214) ∆υναµική Κατασκευών (ΕΥ)
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). Μη γραµµικές ταλαντώσεις και ευστάθεια δυναµικών συστηµάτων: ελεύθερη
ταλάντωση, αυτοδιεγειρόµενες ταλαντώσεις, εξωτερικός, παραµετρικός και εσωτερικός συντονισµός. Αναλυτική ∆υναµική:
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κινηµατικοί περιορισµοί, αρχή δυνατών έργων, εξισώσεις Lagrange, κανονικές εξισώσεις και αρχή Ηamilton. 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
(205) Αεροδυναµική (Υ*)
1. Χαρακτηριστικές παράµετροι αεροδυναµικής αεροτοµών. Γεωµετρικές παράµετροι αεροτοµών και πτερύγων. Αεροδυναµικές
δυνάµεις και συντελεστές ροπών. 2. ∆ισδιάστατη ασυµπίεστη ροή γύρω από αεροτοµές. Κυκλοφορία και δηµιουργία δυναµικής
άνωσης. Θεωρία λεπτών αεροτοµών. Αναλυτικές λύσεις για λεπτόπαχες αεροτοµές. Αεροτοµές υψηλής δυναµικής άνωσης. Αεροτοµές
πολλαπλών στοιχείων (υπεραντωτικές διατάξεις). 3. Ασυµπίεστη ροή γύρω από πτέρυγες πεπερασµένου εκπετάσµατος. Κατανοµές
ταχυτήτων και πιέσεων σε πτέρυγες. Παράδειγµα κατανοµής κυκλοφορίας σε πτέρυγα µε ελλειπτικό εκπέτασµα. ∆ίνη ακροπτερυγίου
και επαγόµενη αντίσταση. Γενική αποτίµηση των δυνάµεων κατά την πτήση αεροσκάφους. ∆ιατάξεις µείωσης της επαγόµενης
αντίστασης. Πτέρυγες ∆. ∆ιατάξεις επεκτάσεων των ακµών προσβολής. Ασύµµετρα φορτία σε αξισυµµετρικά σώµατα εκ
περιστροφής. 4. Συµπιεστές ροές. Ανασκόπηση εξισώσεων και ορισµών από την θερµοδυναµική µε εφαρµογή στην αεροδυναµική. Η
ταχύτητα του ήχου. Κώνοι Mach, εισαγωγή στα κρουστικά κύµατα σε αεροτοµές. Θεωρία καθέτων και πλαγίων κρουστικών κυµάτων.
Κύµατα συµπίεσης και εκτόνωσης. 5. Συµπιεστή υποηχητική και διηχητική ροή γύρω από αεροτοµές και πτέρυγες. Οι εξισώσεις
περιγραφής των ροών. ∆ιηχητικές αεροτοµές. Υπερηχητικές αεροτοµές. Συντελεστής αντίστασης σε διηχητικές ροές. Υπερκρίσιµες
αεροτοµές. Επικλινείς πτέρυγες σε διηχητικές ροές. Υπερηχητικές πτέρυγες. Αλληλεπίδραση ατράκτου και πτέρυγας. Κανόνας των
εµβαδών. 6. Στοιχεία από την αεροδυναµική οχηµάτων. Σχεδίαση οχήµατος. Τυπικές κατανοµές ταχύτητας γύρω από ένα όχηµα.
Συντελεστές οπισθέλκουσας.

(207) Στροβιλοµηχανές (Υ)
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 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.

(206) Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών Ι (ΕΥ)
Ορισµός και παραδείγµατα Φυσικών, δηλαδή Μηχανικών, και Θερµικών ∆ιεργασιών. Στοιχεία µετάδοσης θερµότητας (αγωγή,
συναγωγή σε µόνιµη κατάσταση) και θερµοδυναµικά βοηθήµατα εναλλακτών θερµότητας χωρίς αλλαγή φάσης. Περιγραφή,
ταξινόµηση, γενικός αλγόριθµος υπολογισµού εναλλάκτη – κανονισµοί και τυποποίηση. Γενική περιγραφή λεβήτων ατµοπαραγωγής
– κύρια συγκροτήµατα. Καύσιµα και προετοιµασία αυτών, καυστήρες για µεγάλους λέβητες ατµοπαραγωγής. Εναλλάκτες θερµότητας
ακτινοβολίας – υπολογισµός και διαστασιολόγηση. Ενεργειακές απώλειες µεγάλων λεβήτων και βαθµοί απόδοσης.

(314) ∆ιαχείριση Ενεργειακών Πόρων (ΕΥ)
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. Εφαρµογές ενεργειακού προγραµµατισµού µε τη χρήση λογισµικού (LEAP).
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οι επιπτώσεις του ενεργειακού συστήµατος στο περιβάλλον. Ατµοσφαιρική ρύπανση. Κύριες
κατηγορίες αέριων ρύπων. Υπολογισµός εκποµπών.
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Παράγοντες καθοριστικοί της ζήτησης ενέργειας. Ισοζύγια
ενέργειας. Ενεργειακοί / περιβαλλοντικοί δείκτες.

8ο Εξάµηνο
(217) Θέρµανση - Ψύξη - Κλιµατισµός (Υ*)
Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων: Φορτία και καταναλώσεις για θέρµανση, ψύξη και αερισµό, Θερµοµόνωση κτιρίων, υπολογισµός και
έλεγχος θερµοµονωτικής επάρκειας. Θερµοµονωτικά υλικά και κατασκευαστικές εφαρµογές τους.
Εισαγωγή στη θέρµανση κτιρίων: εξοπλισµός και συσκευές συστηµάτων θέρµανσης, υπολογισµός θερµαντικού φορτίου.
Εισαγωγή στην ψύξη κτιρίων: ψυκτικοί κύκλοι και ψυκτικές µονάδες συµπίεσης και απορρόφησης.
Εισαγωγή στον κλιµατισµό κτιρίων: στοιχεία ποιότητας αέρα, θερµική άνεση και ευεξία, εισαγωγή στα συστήµατα κλιµατισµού
(περιγραφή, καταλληλότητα συστηµάτων για διάφορες εφαρµογές), ανάκτηση θερµότητας σε συστήµατα κλιµατισµού, γενικές αρχές
υπολογισµού σε συστήµατα κλιµατισµού (κριτήρια σχεδιασµού, επιλογές δεδοµένων, αναφορά σε κανονισµούς οδηγίες), υπολογισµός
φορτίων κλιµατισµού.

(218) Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος – Αρχές Αειφορίας (Υ)
Εισαγωγή - Αρχές Αειφορίας: Ιστορικά στοιχεία και ορισµοί, Πληθυσµιακή αύξηση και όρια ανάπτυξης, Το «τρίγωνο της
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βιωσιµότητας» και τα κύρια διλήµµατα, Ζητήµατα ενδογενεακής και διαγενεακής δικαιοσύνης, Κατανοµή εισοδήµατος και
βιωσιµότητα, Θέµατα δοµής παγκόσµιας διακυβέρνησης. Φυσικοί πόροι και αειφορία: Περιβαλλοντικές πιέσεις µε έµφαση στον ρόλο
της ενέργειας, Κλιµατική αλλαγή, ο ρόλος της χλωρίδας, βιοποικιλότητα, ποιότητα υδάτων, βιωσιµότητα στο αστικό περιβάλλον.
Αειφορία και ανάπτυξη: Χαρακτηριστικά αειφόρου ανάπτυξης, Συνέπειες της παγκοσµιοποίησης, οικολογικό αποτύπωµα,
οικοαποδοτικότητα και αποϋλοποίηση, Μεταστροφή προς µία «πράσινη» οικονοµία, Αειφορία και εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Τεχνικές αξιολόγησης αειφορίας: Το πλαίσιο DPSIR, δείκτες αειφορίας. Αέρια ρύπανση: Σχέσεις πηγής-αποδέκτη σε διάφορες
κλίµακες, Από τις εκποµπές στην έκθεση στην ρύπανση και τις επιπτώσεις της, Πρωτόκολλα και συναφής νοµοθεσία, Σχέδια
επιµερισµού δαπανών αντιρρύπανσης. Μείωση αέριας ρύπανσης: Μετριασµός ρύπανσης και αντιρρύπανση, Καθαρισµός απαερίων
από αέριους ρύπους, Καθαρισµός απαερίων από σωµατιδιακό φορτίο, Μείωση έκλυσης CO2. Αειφορία στην Παραγωγή Ενέργειας:
Συµβατικές πηγές, Ανανεώσιµες πηγές, ∆ιεθνές περιβάλλον και ελληνική πραγµατικότητα. Αειφορία στην Κατανάλωση Ενέργειας:
Κτιριακός Τοµέας, Μεταφορές, ∆ιεθνές περιβάλλον και ελληνική πραγµατικότητα. Εκδοχές για το Πέρας της Ωφέλιµης Ζωής
Προϊόντων: Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση, Ενεργειακή αξιοποίηση, Ζητήµατα ανάστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, ∆ιεθνές
περιβάλλον και ελληνική πραγµατικότητα. Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Γενική προσέγγιση της ΑΚΖ, Σχεδιασµός δεικτών µέσω της ΑΚΖ,
η ΑΚΖ στις µεταφορές: Well-to-wheel. Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO, EMAS, Eco Label. Ολοκληρωµένη πολιτική
προϊόντων: Ρόλος του καταναλωτή, Επιτυχηµένα παραδείγµατα. Εκτίµηση και διαχείριση επικινδυνότητας: Επικινδυνότητα και λήψη
αποφάσεων, Ποσοτικοποίηση κινδύνου, Εκτίµηση επικινδυνότητας.

(219) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (Υ)
Εισαγωγή. Ιδανικοί κύκλοι ΜΕΚ (Otto, Diesel, Miller). Θερµοδυναµική της καύσης. Κύκλοι καυσίµου-αέρα. Υπολογισµός κύκλου
λειτουργίας και προϊόντων καύσης. Τεχνικές µετρήσεων σε ΜΕΚ. Ανάλυση δυναµοδεικτικού διαγράµµατος. Τριβή και λίπανση.
Ρευστοµηχανικά φαινόµενα σε 4-χρονους και 2-χρονους κινητήρες. Υπερπλήρωση. Συστήµατα έγχυσης καυσίµου. Μετάδοση
θερµότητας και ψύξη. Καύση σε κινητήρες Ottο και Diesel. Υπολογισµός γραµµής καύσης. Σχηµατισµός ρύπων και τεχνολογίες
αντιρρύπανσης. Καύσιµα και λιπαντικά. Πεδία λειτουργίας.

(216) Θερµοδυναµική ΙΙ (Υ*)
Ισορροπία θερµοδυναµικών συστηµάτων, συναρτήσεις Gibbs και Helmholtz, 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 Henry), 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 µετά από δεσµευτική δήλωση στη γραµµατεία του Εργαστηρίου. Η συµµετοχή των προόδων και των
θεµάτων στην τελική βαθµολογία ορίζεται κατά περίπτωση. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του µαθήµατος:
http://eclass.auth.gr/courses/MENG216/

(349) Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΕΥ)
Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ενεργειακό πρόβληµα και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Ιστορία χρήσης των ΑΠΕ
Β. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: φωτοθερµικά ηλιακά συστήµατα, φωτοηλεκτρικά ηλιακά συστήµατα, παθητικά ηλιακά συστήµατα.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Τύποι ανεµοκινητήρων, ανεµογεννήτριες
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: Υψηλής, µέσης και χαµηλής ενθαλπίας
ΒΙΟΜΑΖΑ: Κατηγορίες βιοµάζας (δασική βιοµάζα, παραπροϊόντα παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικά
απόβλητα, βιοκαύσιµα, ενεργειακές φυτείες)
ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Χαρακτηριστικά, φυσικές και χηµικές ιδιότητες, µέθοδοι διαχείρισης και τεχνολογίες ενεργειακής
εκµετάλλευσης.
Υ∆ΡΟΪΣΧΥΣ: Υδροκινητήρες. Υδροηλεκτρικοί σταθµοί.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: Παλίρροιες, κύµατα, θερµοκρασιακή διαφορά
Για όλες τις ανωτέρω πηγές αναπτύσσονται τα ακόλουθα: Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες.
Μέθοδοι και τεχνολογίες ενεργειακής εκµετάλλευσης. ∆ιαστασιολόγηση συστηµάτων. Εκτίµηση ενεργειακού δυναµικού.
Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΕ: Τεχνικο-οικονοµικές εφαρµογές ΑΠΕ µε τη χρήση λογισµικού (RetScreen, WindSim).
∆. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
Αποθήκευση θερµότητας.
Αποθήκευση µηχανικής ενέργειας.
Ε. ΟΙ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η πολιτική για τις ΑΠΕ – Το νοµοθετικό πλαίσιο.
Στρατηγικές διεύρυνσης της χρήσης ΑΠΕ. ΑΠΕ στα Κτίρια, τη Βιοµηχανία, τη Γεωργία.

Κατεύθυνση Σπουδών Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης
7ο Εξάµηνο
(208) Στατιστική Πολλών Μεταβλητών (Υ)
Συναρτήσεις πιθανότητας πολλών τυχαίων µεταβλητών: µαθηµατική προσδοκία, µεταβλητότητα, συµµεταβλητότητα, συντελεστής
συσχέτισης, ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές, αθροίσµατα και άλλες συναρτήσεις τυχαίων µεταβλητών, διµεταβλητή κανονική
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κατανοµή.
Ανάλυση µεταβλητότητας µε έναν παράγοντα και πολλούς παράγοντες.
Σχεδίαση και στατιστική ανάλυση πειραµάτων µε πολλούς παράγοντες: παραγοντικά και κλασµατικά παραγοντικά πειράµατα,
ορθογώνια διανύσµατα.
Παλινδρόµηση – Συσχέτιση: απλή και πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση, µη γραµµική παλινδρόµηση, συσχέτιση.

(209) Οργάνωση και ∆ιοίκηση Εργοστασίων (Υ)
Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση εργοστασίων.
Σχεδίαση παραγωγής: επιλογή δυναµικότητας, επιλογή παραγωγικής διαδικασίας, προσδιορισµός αναγκαίου εξοπλισµού και
εργατικού δυναµικού, χωροταξική διάταξη παραγωγής, σχεδίαση παραγωγής 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.

(327) ∆ιαχείριση Αποθεµάτων και ∆ιανοµή Προϊόντων (EΥ)
Εισαγωγή – Σηµασία και ρόλος των αποθεµάτων. ∆ιαχείριση αποθεµάτων και εφοδιαστική (Logistics). Εισαγωγή στην διαχείριση της
αλυσίδας εφοδιασµού (Supply Chain Management). Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης. Καθοριστικά συστήµατα διαχείρισης αποθεµάτων:
(α) στην περίπτωση γνωστής και σταθερής ζήτησης και (β) στην περίπτωση γνωστής και µεταβαλλόµενης ζήτησης. Στοχαστικά
συστήµατα διαχείρισης αποθεµάτων: εποχικών και καινοτόµων προϊόντων/µιας περιόδου (πρόβληµα Newsboy), λειτουργικών
προϊόντων/ πολλαπλών περιόδων (συστήµατα (Q,R)). Συστήµατα περιοδικής επιθεώρησης, (s, S) πολιτικές.

(211) Επιχειρηµατικό Περιβάλλον (ΕΥ)
Το µάθηµα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ίδρυση, τη λειτουργία και τη διοίκηση µιας επιχείρησης µικρού ή µεσαίου
µεγέθους και αποσκοπεί στη διαµόρφωση του κατάλληλου υπόβαθρου για την ανάπτυξη και εκδήλωση της επιχειρηµατικότητας.
∆ιεξάγονται σεµιναριακά µαθήµατα, εργαστηριακά µαθήµατα µε χρήση λογισµικού επιχειρησιακού σχεδιασµού, επισκέψεις σε
επιχειρήσεις, παρουσίαση ειδικών περιπτώσεων επιχειρήσεων από επιχειρηµατίες ή στελέχη. Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε την
εκπόνηση από τους φοιτητές επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) µε αντικείµενο την ανάπτυξη νέας καινοτοµικής επιχειρηµατικής
δραστηριότητας σε τοµέα της επιλογής τους. Η εργασία αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελική αξιολόγηση.
Το µάθηµα διεξάγεται παράλληλα σε διάφορα Τµήµατα του Α.Π.Θ. στα πλαίσια προγράµµατος µε γενικό τίτλο «Επιχειρηµατικότητα
και Καινοτοµία», µε συµµετοχή διδακτικού προσωπικού κυρίως του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών.

8ο Εξάµηνο
(221) Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ (Υ)
Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού χρόνου, ιδιότητες µόνιµης κατάστασης, Μαρκοβιανές διαδικασίες µε ανταµοιβή, έλεγχοςβελτιστοποίηση Μαρκοβιανών αλυσίδων διακριτού χρόνου. Εφαρµογές στη διαχείριση αποθεµάτων και στη συντήρηση εξοπλισµού.
Μαρκοβιανές αλυσίδες συνεχούς χρόνου, διαδικασίες "γεννήσεων-θανάτων".
Θεωρία Αναµονής: κατηγορίες και παραδείγµατα φαινοµένων αναµονής, συστήµατα αναµονής µε µία ή περισσότερες θέσεις
εξυπηρέτησης, περιορισµένο ή άπειρο µήκος ουράς, περιορισµένο ή άπειρο πληθυσµό. ∆ίκτυα φαινοµένων αναµονής. Εφαρµογές στη
βέλτιστη σχεδίαση και λειτουργία συστηµάτων αναµονής.
Εισαγωγή στην προσοµοίωση, είδη προσοµοιωτικών προτύπων.

(222) Προγραµµατισµός και Έλεγχος Παραγωγής (Υ)
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).
∆ιαµόρφωση προγραµµάτων παραγωγής µε χρήση Η/Υ: διαµόρφωση προγραµµάτων συνολικής παραγωγής, διαµόρφωση
µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων παραγωγής, διαµόρφωση βραχυπρόθεσµων προγραµµάτων παραγωγής.
Κοστολόγηση: δαπάνες, κέντρα κόστους, κόστος προϊόντων.

(223) Τεχνικές και Οργάνωση Ελέγχου Ποιότητας (Υ)
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.

(210) Συστήµατα Πληροφοριών ∆ιοίκησης (ΕΥ)
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Εισαγωγή. Η σηµασία των Συστηµάτων ∆ιοίκησης Πληροφοριών. ∆ιοίκηση, πληροφορική και συστήµατα. Σ.∆.Π. και ηλεκτρονικοί
υπολογιστές. Σχεδίαση συστήµατος τράπεζας δεδοµένων και σύνδεση µε Σ.∆.Π. Σχεδίαση Σ.∆.Π., προγραµµατισµός παραγωγής και
Σ.∆.Π., εγκατάσταση Σ.∆.Π.. Βασικές αρχές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων µε τα Σ.∆.Π.. Επίλυση προβληµάτων και λήψη
απόφασης. Επιστήµη διοίκησης και κατάστρωσης προβληµάτων.
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Τρίτος Κύκλος Σπουδών
α) Κατασκευαστική Κατεύθυνση Σπουδών
Κύκλος Εξειδίκευσης: Τεχνολογία Υλικών
9ο Εξάµηνο
(301) Χύτευση - Συγκολλήσεις (Υ)
Στερεοποίηση: Εισαγωγή, Στερεοποίηση-Γενικές αρχές, Πυρήνωση (οµογενής-ετερογενής), Ανάπτυξη (βασικές αρχές, στερεοποίηση
µονοφασικών µετάλλων και κραµάτων, δενδριτική ανάπτυξη, περιτηκτική και ευτηκτική στερεοποίηση, µικροδιαφορισµός),
Στερεοποίηση των χυτών (δοµή, έλεγχος της δοµής σε µεταλλικά χυτά), Μοντέλα υπολογισµού του ρυθµού στερεοποίησης,
Προσεπιχωνεύµατα (καθαρών υλικών, κραµάτων, τοποθεσία και µέγεθος προσεπιχωνεύµατος), θεωρητική προσέγγιση). Σύστηµα
τροφοδοσίας, Σφάλµατα χυτών, Έλεγχος χυτών.
Συγκολλήσεις: Εισαγωγή, Ενεργειακές πηγές για συγκολλήσεις (Ηλεκτρικές πηγές: Συγκόλληση τόξου-Συγκόλληση αντίστασηςΗλεκτροσκωριωτική συγκόλληση, Χηµικές πηγές: Οξυγονοκόλληση-Συγκόλληση µε αργιλοθερµία, Οπτικές πηγές: Συγκόλληση µε
δέσµη ηλεκτρονίων-Συγκόλληση µε Laser, Πηγές στερεάς κατάστασης: Συγκόλληση µε έκρηξη-Με υπερήχους-Με τριβή-Με
διάχυση), Ηλεκτρόδιο, Χαρακτηριστικά του τόξου συγκόλλησης, Μεταφορά µετάλλου, Ροή θερµότητας στη συγκόλληση
(Θερµοκρασιακή κατανοµή, κατανοµή των µεγίστων θερµοκρασιών, ταχύτητες ψύξης, ρυθµός στερεοποίησης, θερµικός κύκλος
συγκόλλησης), Μεταλλουργία των συγκολλήσεων, Ασυνέχειες στις συγκολλήσεις (Ρωγµές, γεωµετρικές ασυνέχειες, ατελής τήξη,
ελλειπής διείσδυση, εγκλείσµατα, πορώδες), Έλεγχος των συγκολλήσεων, Συγκόλληση µετάλλων και κραµάτων.

(336) Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών (Υ)
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.

(302) Πειραµατικές Μέθοδοι Μελέτης των Υλικών (ΕΥ)
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.

(303) Τριβολογία (ΕΥ)
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. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις
θέµατα και εργαστήρια.

(305) Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχείων (ΕΥ)
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. ∆ηµιουργία 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.

(374) Εµβιοµηχανική (ΕΥ)
Γεωµετρία του ανθρώπινου σώµατος. Κεφάλι. Σπονδυλική στήλη. Άνω και κάτω άκρα. Οστά και µυοσκελετικό σύστηµα. Αρθρώσεις
και µύες. Στοιχεία ανατοµίας. Κύριοι µηχανισµοί του ανθρώπινου σώµατος. Κινήσεις και µετατοπίσεις του ανθρώπινου σώµατος.
Κινηµατική των αρθρώσεων. Κινητική των επιµέρους στοιχείων. Προσοµοίωση για τη κινηµατική και δυναµική ανάλυση του
ανθρώπινου άνω και κάτω άκρου. Μηχανικές ιδιότητες. Προσδιορισµός των µηχανικών ιδιοτήτων των στοιχείων του ανθρώπινου
σώµατος. Εισαγωγή στους µηχανισµούς του παραµορφώσιµου σώµατος. Τάσεις και παραµορφώσεις. Προσοµοίωση των
καταπονήσεων του ανθρώπινου σώµατος µε τη βοήθεια της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων. Προσοµοίωση της σπονδυλικής
στήλης µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. Τεχνητά υλικά και όργανα. Ιατρικές µηχανολογικές κατασκευές. Μηχανήµατα
απεικονίσεων και βιοϊατρικά µηχανήµατα.

10ο Εξάµηνο
(333) ∆ιάβρωση και Προστασία Υλικών (Υ)
Εισαγωγή, Βασικές αρχές διάβρωσης, Ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις, Θερµοδυναµική και κινητική της διάβρωσης, Πόλωση,
Παθητικοποίηση, Επίδραση των περιβαντολλογικών µεταβλητών, (επίδραση της ταχύτητας, θερµοκρασίας, οξυγόνου, συγκέντρωση
διαβρωτικών στοιχείων, µικροδοµή), Είδη διάβρωσης (Οµοιόµορφη, γαλβανική, τρηµατική, διάβρωση εσοχής, περικρυσταλλική,
δυναµοδιάβρωση, κόπωση σε διαβρωτικό περιβάλλον, µηχανική, εκλεκτική, καταστροφή λόγω υδρογόνου), Πιστοποιηµένες δοκιµές
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διάβρωσης, Μέθοδοι προστασίας από τη διάβρωση (Ανοδική και καθοδική προστασία, αναχαιτιστές, φυσικές και χηµικές µέθοδοι),
Οξείδωση.

(334) Θερµικές Κατεργασίες και Μετασχηµατισµοί Φάσεων (Υ)
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. ∆ιαγράµµατα 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. ∆οµικές µεταβολές κατά τη γήρανση. Ο ρόλος των
στοιχείων κραµάτωσης. Εφαρµογές σε κράµατα αλουµινίου.
Επιφανειακές κατεργασίες: Επιµεταλλώσεις (ηλεκτρολυτικές, θερµής ένθεσης). ∆ιαχυτική επιµετάλλωση (απόθεση σε κενό, απόθεση
ατµών, µεταλλικά σπρέϋ). ∆οµή 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.

(337) Εφαρµογές Επιφανειακών Επικαλύψεων στις Μορφοποιήσεις (ΕΥ)
Μέθοδοι φυσικής εναπόθεσης πλάσµατος (PVD). Προσδιορισµός µηχανικών ιδιοτήτων επικαλύψεων και άλλων υλικών, εξαγόµενων
µέσω διαδικασιών νανο- και µίκρο-διείσδυσης. Προσδιορισµός µεταβολών εναποµενουσών τάσεων στην επικάλυψη και στο
υπόστρωµα µέσω νανοδιεισδύσεων. Έλεγχος συνοχής και συνάφειας επικαλύψεων µέσω δοκιµασίας επαναλαµβανόµενης κρούσης.
Προσδιορισµός αντοχής σε κόπωση επικαλύψεων. Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε ερπυσµό επικαλύψεων πλάσµατος µέσω
δοκιµασίας επαναλαµβανόµενης κρούσης. Φθορά επικαλύψεων κοπτικών εργαλείων και µαθηµατική περιγραφή τους. Υλικά
επικαλύψεων για κοπτικά εργαλεία, µηχανισµοί φθοράς και διάφορες διεργασίες για την αύξηση της απόδοσης τους. Επίδραση του
πάχους επικάλυψης, των ιδιοτήτων αντοχής, της σκληρότητας και της κατανοµής του επικαλυµµένου φιλµ στην απόδοση κοπής
επικαλυµµένων κοπτικών πλακιδίων.

(369) Μηχανική Συµπεριφορά και Κόπωση (ΕΥ)
Καµπύλες παλµικής παραµόρφωσης, δυναµική χαλάρωση, δυναµικός ερπυσµός. Σταθεροποιηµένοι βρόχοι υστέρησης, δυναµική
καµπύλη σ-ε. Κανόνας κατά Ramberg-Osgood, συµπεριφορά κατά Masing. Μέθοδοι IST, multi-step, step by step. Καµπύλες Wöhler
ε-Ν, σχέσεις κατά Manson-Coffin, Uniform Material Law. ∆ιαγράµµατα Haigh, συντελεστής ευαισθησίας κατά Schütz . Παράµετροι
µέσης τάσης, παράµετροι βλάβης. Μνήµη του υλικού, κανόνες συσσώρευσης βλάβης κατά Palmgren-Miner. Φάσµατα φόρτισης ή
καταπόνησης. Μέθοδοι Level-crossing, Range-Pair, Rainflow. Καµπύλη ροής L-ε κατασκευαστικών στοιχείων. Ελαστικός
συντελεστής συσχέτισης. Κανόνας του Neuber, σχέση κατά Seeger-Beste. Μέθοδοι προσδιορισµού διάρκειας ζωής κατασκευαστικών
στοιχείων. Πειραµατικές µέθοδοι σύζευξης και Neuber-control. Υπολογιστικές µέθοδοι Τοπικών Καταπονήσεων και Ονοµαστικών
Τάσεων. Πολυαξονικές φορτίσεις. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις θέµατα και εργαστήρια.

(375) Έξυπνα Υλικά - Νανοτεχνολογία (ΕΥ)
(376) Υλικά και Περιβάλλον (ΕΥ)
Μέθοδοι αξιολόγησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από την παραγωγή, χρήση, συντήρηση και απόσυρση υλικών και συστηµάτων.
Συστήµατα επιλογής υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Ανάλυση κύκλου ζωής συστηµάτων παραγωγής υλικών και προϊόντων.
Μεταλλουργικά απόβλητα και µεθοδολογίες παραγωγής υλικών από ανακυκλωµένα υλικά και απόβλητα.

Κύκλος Εξειδίκευσης: Ανάλυση και Σύνθεση Κατασκευών
9ο Εξάµηνο
(305) Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχείων (Υ)
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. ∆ηµιουργία 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. Στοιχεία µεγαλυτέρου βαθµού.

(360) Αριθµητικές Μέθοδοι σε Ταλαντώσεις Μηχανολογικών Συστηµάτων (Υ)
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.

(301) Χύτευση – Συγκολλήσεις (ΕΥ)
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
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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.

(303) Τριβολογία (ΕΥ)
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. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις
θέµατα και εργαστήρια.

(374) Εµβιοµηχανική (ΕΥ)
Γεωµετρία του ανθρώπινου σώµατος. Κεφάλι. Σπονδυλική στήλη. Άνω και κάτω άκρα. Οστά και µυοσκελετικό σύστηµα. Αρθρώσεις
και µύες. Στοιχεία ανατοµίας. Κύριοι µηχανισµοί του ανθρώπινου σώµατος. Κινήσεις και µετατοπίσεις του ανθρώπινου σώµατος.
Κινηµατική των αρθρώσεων. Κινητική των επιµέρους στοιχείων. Προσοµοίωση για τη κινηµατική και δυναµική ανάλυση του
ανθρώπινου άνω και κάτω άκρου. Μηχανικές ιδιότητες. Προσδιορισµός των µηχανικών ιδιοτήτων των στοιχείων του ανθρώπινου
σώµατος. Εισαγωγή στους µηχανισµούς του παραµορφώσιµου σώµατος. Τάσεις και παραµορφώσεις. Προσοµοίωση των
καταπονήσεων του ανθρώπινου σώµατος µε τη βοήθεια της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων. Προσοµοίωση της σπονδυλικής
στήλης µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. Τεχνητά υλικά και όργανα. Ιατρικές µηχανολογικές κατασκευές. Μηχανήµατα
απεικονίσεων και βιοϊατρικά µηχανήµατα.

(379) Αυτόµατος και Ψηφιακός Έλεγχος ∆υναµικών Συστηµάτων (ΕΥ)
Ελεγξιµότητα και παρατηρησιµότητα συστηµάτων. Σχεδίαση συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου µε το µοντέλο µεταβλητών
κατάστασης. Βελτίωση απόδοσης ελέγχου µε πολλαπλούς βρόγχους ανάδρασης (διατάξεις ελέγχου συστοιχίας και πρόδρασης).
Περιγραφή συστηµάτων µε δεδοµένα δειγµατοληψίας. Ανάλυση ψηφιακών συστηµάτων. Επιλογή διαστήµατος δειγµατοληψίας και
διαστήµατος ελέγχου. Σχεδίαση ψηφιακών συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου (γεωµετρικός τόπος ριζών, απόκριση συχνότητας,
µοντέλο µεταβλητών κατάστασης). PLC. Σχεδίαση και ανάλυση πολυβάθµιων συστηµάτων ανάδρασης. Αλληλεπίδραση βρόγχων
ανάδρασης. Αλληλεπίδραση σχεδίασης συστηµάτων µε τη δυναµική επίδοση του συστήµατος ελέγχου. Εφαρµογές µε κατάλληλο
λογισµικό.

10ο Εξάµηνο
(339) Σύνδεση Συστηµάτων CΑD/CΑΕ (Υ)
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. ∆ηµιουργία 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.

(377) Βέλτιστος Έλεγχος ∆υναµικών Συστηµάτων (Υ)
Ορισµός και κατάστρωση προβλήµατος βέλτιστου ελέγχου. Γραµµικά και µη-γραµµικά συστήµατα βέλτιστου ελέγχου µε
περιορισµούς. ∆υναµικός προγραµµατισµός στο βέλτιστο έλεγχο δυναµικών συστηµάτων. Αναγνώριση συστήµατος (παραµετρικά και
µη-παραµετρικά µοντέλα). Ανακατασκευή καταστάσεων συστήµατος από µετρήσεις (παρατηρητής, φίλτρα Kalman). Εισαγωγή στο
στοχαστικό έλεγχο συστηµάτων. Εισαγωγή στον προσαρµοστικό έλεγχο. Χαρακτηρισµός ασάφειας µοντέλου και σθεναρά συστήµατα
αυτοµάτου ελέγχου. Ελεγκτές ελάχιστης µεταβλητότητας, βέλτιστοι Η2 και Η? ελεγκτές. Εισαγωγή στο µη-γραµµικό έλεγχο.
Εφαρµογές σε µηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήµατα µε κατάλληλο λογισµικό.

(312) Χωρικοί Μηχανισµοί – Βιοµηχανικά Ροµπότ (ΕΥ)
∆οµική 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.
∆υναµική 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. ∆οµή βιοµηχανικών ροµπότ. Γεωµετρία βραχιόνων. Χώρος εργασίας βιοµηχανικών ροµπότ.
Γωνίες προσανατολισµού Εuler και RΡΥ. Μηχανισµοί αρπαγής. Συστήµατα ενεργοποιήσεως. Γλώσσες προγραµµατισµού βιοµηχανικών ροµπότ.

(306) Μηχανολογικός Σχεδιασµός σε Υπολογιστικά Περιβάλλοντα (ΕΥ)
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). Εφαρµογή των προηγουµένων σε πρόγραµµα σχεδίασης. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις θέµατα και εργαστήρια.
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(361) Πειραµατικές Μέθοδοι στη ∆υναµική Μηχανών (ΕΥ)
Εισαγωγή στις στοχαστικές ταλαντώσεις. ∆ιακριτός και ταχύς µετασχηµατισµός Fourier. ∆ειγµατοληψία 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.

(369) Μηχανική Συµπεριφορά και Κόπωση (ΕΥ)
Καµπύλες παλµικής παραµόρφωσης, δυναµική χαλάρωση, δυναµικός ερπυσµός. Σταθεροποιηµένοι βρόχοι υστέρησης, δυναµική
καµπύλη σ-ε. Κανόνας κατά Ramberg-Osgood, συµπεριφορά κατά Masing. Μέθοδοι IST, multi-step, step by step. Καµπύλες Wöhler
ε-Ν, σχέσεις κατά Manson-Coffin, Uniform Material Law. ∆ιαγράµµατα Haigh, συντελεστής ευαισθησίας κατά Schütz . Παράµετροι
µέσης τάσης, παράµετροι βλάβης. Μνήµη του υλικού, κανόνες συσσώρευσης βλάβης κατά Palmgren-Miner. Φάσµατα φόρτισης ή
καταπόνησης. Μέθοδοι Level-crossing, Range-Pair, Rainflow. Καµπύλη ροής L-ε κατασκευαστικών στοιχείων. Ελαστικός
συντελεστής συσχέτισης. Κανόνας του Neuber, σχέση κατά Seeger-Beste. Μέθοδοι προσδιορισµού διάρκειας ζωής κατασκευαστικών
στοιχείων. Πειραµατικές µέθοδοι σύζευξης και Neuber-control. Υπολογιστικές µέθοδοι Τοπικών Καταπονήσεων και Ονοµαστικών
Τάσεων. Πολυαξονικές φορτίσεις. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις θέµατα και εργαστήρια.

(370) Εισαγωγή στην Μηχανοηλεκτρονική (ΕΥ)
Σχεδιασµός Ψηφιακών συστηµάτων. Μετατροπείς Αναλογικών σηµάτων σε Ψηφιακά και Ψηφιακών σε Αναλογικά. Αισθητές οπτικοί,
επαγωγικοί, µαγνητικοί. Μηχανικοί τελεστές ηλεκτρικών σηµάτων: κινητήρες DC, AC, βηµατικοί, υδραυλικά συστήµατα
σωληνοειδή. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό και την επικοινωνία Μικροελεκτων. Εισαγωγή στα PLC. Σχεδιασµός και έλεγχος
Μηχανοηλεκρονικών συστηµάτων. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις θέµατα και εργαστήρια.

(373) Μελέτη και Σχεδιασµός Οχηµάτων (ΕΥ)
Είδη και δοµή οχηµάτων, διατάξεις κινητήρα και συστήµατος µετάδοσης ισχύος.
Στατική οχήµατος: Κατανοµή βάρους, κέντρο βάρους και συνθήκες ανατροπής, δυνάµεις στους τροχούς.
Ανάρτηση: Ζάντες και ελαστικά, αντίσταση στην κύλιση, πρόσφυση, είδη ανάρτησης κινητήριων και κινούµενων τροχών, γεωµετρία
και κινηµατική διαφόρων ειδών ανάρτησης, δυνάµεις στα σηµεία συνδέσεως. Ελατήρια και αποσβεστήρες.
Σύστηµα διευθύνσεως: Γεωµετρία και κινηµατική, κατασκευαστική διαµόρφωση, υποβοήθηση.
Σύστηµα πέδησης: ∆ισκόφρενα και ταµπούρα, µηχανική και υδραυλική υποβοήθηση, κατανοµή πίεσης.
Σύστηµα µετάδοσης ισχύος: Μηχανικοί συµπλέκτες και µετατροπείς ροπής, Χειροκίνητα και αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων, ελεύθερα
διαφορικά και διαφορικά περιορισµένης ολίσθησης, οµοκινητικοί σύνδεσµοι. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις θέµατα και
εργαστήρια.

(338) Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές (ΕΥ)
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.

(340) Ελαφρές Κατασκευές (ΕΥ)
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)

(342) Μέθοδος Οριακών Πεπερασµένων Στοιχείων (ΕΥ)
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).

Κύκλος Εξειδίκευσης: Τεχνική Μορφοποιήσεων
9ο Εξάµηνο
(309) Μετροτεχνία Ποιοτικού Ελέγχου (Υ)
Βασικές έννοιες ποιοτικού ελέγχου. Θεωρία σφαλµάτων µέτρησης ( τύποι σφαλµάτων, εκτίµηση σφαλµάτων, αβεβαιότητα
µετρήσεων). Γεωµετρικά χαρακτηριστικά τεχνολογικών επιφανειών. Μέτρηση γωνιών. Μέτρηση ευθυγραµµότητας, επιπεδότητας,
καθετότητας. Συστήµατα µέτρησης σφαιρικότητας- κυκλικότητας, κυλινδρικότητας. Συµβολοµετρία. Σπειρώµατα ( προτυποποίησηανοχές σπειρωµάτων, έλεγχος και µέτρηση χαρακτηριστικών στοιχείων). Μηχανές τρισδιάστατων µετρήσεων ψηφιακά
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καθοδηγούµενων για τη µέτρηση και έλεγχο τεµαχίων σύνθετων γεωµετρικών µορφών. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας
του µαθήµατος διεξάγεται εργαστηριακή άσκηση σε µηχανή τρισδιάστατων µετρήσεων (CMM) και επίσκεψη στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Μετρολογίας.

(310) Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις µε Ψηφιακή Καθοδήγηση (Υ)
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. ∆ιαδικασίες 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. ∆οµή αρχείου CLDΑΤΑ. Τελικοί επεξεργαστές. ∆ηµιουργία τελικών επεξεργαστών. Ελεγχοι ακρίβειας
εργαλειοµηχανών µε τη βοήθεια ακτίνων Laser. ∆ιεξαγωγή πέντε εργαστηριακών ασκήσεων.

(301) Χύτευση – Συγκολλήσεις (ΕΥ)
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.

(303) Τριβολογία (ΕΥ)
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. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις
θέµατα και εργαστήρια.

(311) Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων (ΕΥ)
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.

(345) ∆ιαγνωστικός Έλεγχος Εργαλειοµηχανών (ΕΥ)
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. ∆ιεγέρτες, είδη διεγερτών. Κανονισµοί δυναµικών καταπονήσεων του
ανθρωπίνου σώµατος.

(346) Ειδικά Κεφάλαια Ευέλικτων Συστηµάτων Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων Υποστηριζόµενα από Η/Υ
(CΙΜ) (ΕΥ)
Ολοκληρωµένα Συστήµατα Μηχανουργικών ∆ιεργασιών: Σχεδιασµός µε στόχο την αυτοµατοποίηση. Σχεδιασµός για Βέλτιστη
Συναρµολόγηση / Αποσυναρµολόγηση. Αυτοµατοποιηµένη αναγνώριση γεωµετρικών δοµών τεµαχίων. Προγραµµατισµός φάσεων
κατεργασιών µε τη βοήθεια Η/Υ (CAPP). Προγραµµατισµός φάσεων κατεργασιών µε τη βοήθεια διαµεσολαβητών (agents) και
αντικειµενοστραφών (object oriented) τεχνικών. Συστήµατα Μεταφοράς Υλικών (Material Handling Systems). Εφαρµογές
τεχνολογίας ∆ιαδικτύου στον σχεδιασµό και την κατασκευή τεµαχίων.
Ευφυή Συστήµατα Παραγωγής: Εισαγωγή στην τεχνητή νοηµοσύνη. Η εξέλιξη των ευφυών συστηµάτων. Εφαρµογές τεχνητής όρασης
στην παραγωγή. Γενετικοί αλγόριθµοι. Βελτιστοποίηση συνθηκών κατεργασίας µε τη χρήση γενετικών αλγορίθµων. Έµπειρα
συστήµατα. Ασαφής λογική. Ευφυείς διαµεσολαβητές (intelligent agents). Εφαρµογές των ευφυών διαµεσολαβητών στη παραγωγική
διαδικασία.

(368) Αντίστροφη Μηχανική (ΕΥ)
Μετρήσεις στερεάς γεωµετρίας αντικειµένων µέσω CMM. ∆ηµιουργία προγράµµατος για αυτόµατες µετρήσεις µε ψηφιακή
καθοδήγηση. Αυτόµατη σάρωση στερεών αντικειµένων για τον πλήρη προσδιορισµό της γεωµετρίας τους µε σκοπό την εισαγωγή των
δεδοµένων σε κατάλληλα λογισµικά για την επεξεργασία τους. ∆ηµιουργία πολυγώνων, καµπυλών και επιφανειών για τον σχηµατισµό
του αρχείου CAD. Έλεγχος αποκλίσεων διαστάσεων θεωρητικών-κατεργασµένων αντικειµένων. Υπολογισµός γεωµετρικών ανοχών.

(374) Εµβιοµηχανική (ΕΥ)
Γεωµετρία του ανθρώπινου σώµατος. Κεφάλι. Σπονδυλική στήλη. Άνω και κάτω άκρα. Οστά και µυοσκελετικό σύστηµα. Αρθρώσεις
και µύες. Στοιχεία ανατοµίας. Κύριοι µηχανισµοί του ανθρώπινου σώµατος. Κινήσεις και µετατοπίσεις του ανθρώπινου σώµατος.
Κινηµατική των αρθρώσεων. Κινητική των επιµέρους στοιχείων. Προσοµοίωση για τη κινηµατική και δυναµική ανάλυση του
ανθρώπινου άνω και κάτω άκρου. Μηχανικές ιδιότητες. Προσδιορισµός των µηχανικών ιδιοτήτων των στοιχείων του ανθρώπινου
σώµατος. Εισαγωγή στους µηχανισµούς του παραµορφώσιµου σώµατος. Τάσεις και παραµορφώσεις. Προσοµοίωση των
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καταπονήσεων του ανθρώπινου σώµατος µε τη βοήθεια της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων. Προσοµοίωση της σπονδυλικής
στήλης µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. Τεχνητά υλικά και όργανα. Ιατρικές µηχανολογικές κατασκευές. Μηχανήµατα
απεικονίσεων και βιοϊατρικά µηχανήµατα.

10ο Εξάµηνο
(308) Εργαλειοµηχανές (Υ)
∆οµή 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.

(344) Μηχανουργικές και Θερµικές Κατεργασίες Μορφοποίησης Οδοντώσεων (Υ)
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.

(312) Χωρικοί Μηχανισµοί – Βιοµηχανικά Ροµπότ (ΕΥ)
∆οµική 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.
∆υναµική 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. ∆οµή βιοµηχανικών ροµπότ. Γεωµετρία βραχιόνων. Χώρος εργασίας βιοµηχανικών ροµπότ.
Γωνίες προσανατολισµού Εuler και RΡΥ. Μηχανισµοί αρπαγής. Συστήµατα ενεργοποιήσεως. Γλώσσες προγραµµατισµού βιοµηχανικών ροµπότ.

(337) Εφαρµογές Επιφανειακών Επικαλύψεων στις Μορφοποιήσεις (ΕΥ)
Μέθοδοι φυσικής εναπόθεσης πλάσµατος (PVD). Υλικά επικαλύψεων. Προσδιορισµός των µηχανικών ιδιοτήτων και των µεταβολών
εναποµενουσών τάσεων στις επικαλύψεις µέσω νανοδιείσδυσεων. Προσδιορισµός της ψαθυρότητας επικαλύψεων µέσω νανοκρούσεων. Έλεγχος συνοχής και συνάφειας επικαλύψεων µέσω κάθετης και κεκλιµένης επαναλαµβανόµενη κρούσης. Προσδιορισµός
της αντοχής σε κόπωση επικαλύψεων. Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε ερπυσµό επικαλύψεων πλάσµατος µέσω δοκιµασίας
επαναλαµβανόµενης κρούσης. Φθορά επικαλύψεων κοπτικών εργαλείων και µαθηµατική περιγραφή τους. Κατεργασίες πριν και µετά
την εναπόθεση της επικάλυψης για την αύξηση της απόδοσης κοπής επικαλυµµένων κοπτικών εργαλείων. Επίδραση του πάχους
επικάλυψης, των ιδιοτήτων αντοχής, της σκληρότητας και της κατανοµής του επικαλυµµένου φιλµ στην απόδοση κοπής
επικαλυµµένων κοπτικών πλακιδίων. Μεθοδολογίας προσδιορισµού βέλτιστων συνθηκών κοπής για τη αύξηση της απόδοσης κοπής
επικαλυµµένων εργαλείων.

(369) Μηχανική Συµπεριφορά και Κόπωση (ΕΥ)
Καµπύλες παλµικής παραµόρφωσης, δυναµική χαλάρωση, δυναµικός ερπυσµός. Σταθεροποιηµένοι βρόχοι υστέρησης, δυναµική
καµπύλη σ-ε. Κανόνας κατά Ramberg-Osgood, συµπεριφορά κατά Masing. Μέθοδοι IST, multi-step, step by step. Καµπύλες Wöhler
ε-Ν, σχέσεις κατά Manson-Coffin, Uniform Material Law. ∆ιαγράµµατα Haigh, συντελεστής ευαισθησίας κατά Schütz . Παράµετροι
µέσης τάσης, παράµετροι βλάβης. Μνήµη του υλικού, κανόνες συσσώρευσης βλάβης κατά Palmgren-Miner. Φάσµατα φόρτισης ή
καταπόνησης. Μέθοδοι Level-crossing, Range-Pair, Rainflow. Καµπύλη ροής L-ε κατασκευαστικών στοιχείων. Ελαστικός
συντελεστής συσχέτισης. Κανόνας του Neuber, σχέση κατά Seeger-Beste. Μέθοδοι προσδιορισµού διάρκειας ζωής κατασκευαστικών
στοιχείων. Πειραµατικές µέθοδοι σύζευξης και Neuber-control. Υπολογιστικές µέθοδοι Τοπικών Καταπονήσεων και Ονοµαστικών
Τάσεων. Πολυαξονικές φορτίσεις. Το µάθηµα περιλαµβάνει ασκήσεις θέµατα και εργαστήρια.

(371) Μέθοδοι Ταχείας Προτυποποίησης (ΕΥ)
Εισαγωγή στις µεθόδους µορφοποίησης 3D αντικειµένων, φραιζάρισµα, χύτευση κ.λπ. Αναγκαιότητα κατασκευής πρωτοτύπων και
µέθοδοι κατασκευής τους. Πλεονεκτήµατα Μεθόδων Ταχείας Προτυποποίησης (Rapid Prototyping, RP) και εφαρµογές τους.
Τεχνολογίες Ταχείας Προτυποποίησης, Στερεολιθογραφία (Stereo lithography, SLΑ), Στερεοποίηση κόνεων µε τη βοήθεια
επικεντρωµένης ακτίνας λέιζερ (Selective laser sintering, SLS), Ψεκασµός τηκόµενου υλικού (3D inkjet printing), Στερεοποίηση
φωτοευαίσθητων ρητινών (Solid ground grouping), Εναπόθεση τήγµατος θερµοπλαστικού νήµατος (Fused deposition modeling,
FDM), Κατασκευή πρωτότυπου µε επάλληλες στρώσεις φύλλων (Laminated Object Manufacturing, LOM). Ταχεία Κατασκευή
Εργαλείων (π.χ. µητρών και καλουπιών), άµεσες και έµµεσες τεχνολογίες Ταχείας Κατασκευής Εργαλείων. Μηχανές ταχείας
προτυποποίησης. Κατασκευή αντιγράφων. ∆ηµιουργία αρχείων στερεολιθογραφίας (STL) µέσω µετρήσεων µε τη βοήθεια ακτίνας
λέιζερ, βιοµηχανικού τοµογράφου και 3D ψηφιακά καθοδηγούµενης µετρητικής µηχανής (CMM) κ.λπ.

(375) Έξυπνα Υλικά - Νανοτεχνολογία (ΕΥ)

β) Ενεργειακή Κατεύθυνση Σπουδών
Κύκλος Εξειδίκευσης: Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας

59

9ο Εξάµηνο
(366) Θέρµανση (Υ)
Εισαγωγή στη θέρµανση. Ιστορική αναδροµή στα συστήµατα θέρµανσης. Υπολογισµός θερµικών φορτίων σχεδιασµού. Συστήµατα
κεντρικής θέρµανσης. Αντλίες θερµότητας. Υπολογισµός και σχεδιασµός συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης µε νερό (µονοσωλήνιο,
δισωλήνιο, ενδοδαπέδιο). ∆ιανοµή θερµού νερού και διαστασιολόγηση δικτύων νερού. Τηλεθέρµανση. Επιλογή και διαστασιολόγηση
συσκευών (θερµαντικά σώµατα, λέβητες, αντλίες, δοχεία διαστολής, βαλβίδες κλπ) σε συστήµατα θέρµανσης. Έλεγχος και ρύθµιση
των συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης. Μέθοδοι υπολογισµού της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήµατα θέρµανσης.

(316) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΥ)
Υπολογισµός κύκλου λειτουργίας ΜΕΚ µε µοντέλα πλήρωσης – εκκένωσης. Μοντέλα καύσης διπλής ζώνης και προϋπολογισµός
σχηµατισµού ΝΟx. Υπολογισµοί αεριοδυναµικής στους αγωγούς εισαγωγής. Υπερπλήρωση και ενδιάµεση ψύξη. Υπολογισµός
συστήµατος ψύξης και λίπανσης. Προσοµοιώσεις µόνιµης και µεταβατικής λειτουργίας κινητήρων Otto και Diesel µε χρήση
υπολογιστικών µοντέλων. Μετρήσεις χαρτογράφησης κινητήρα diesel. Υπολογιστική προσοµοίωση καταλυτικών µετατροπέων και
παγίδων αιθάλης. Συγκρίσεις των υπολογισµών µε αντίστοιχες εργαστηριακές µετρήσεις.
Προαπαιτούµενα µαθήµατα επιλογής: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι

(318) Τεχνολογία Αντιρρύπανσης Σταθερών Πηγών (Υ)
Εισαγωγικά στοιχεία, κύριες κατηγορίες ρύπων και πηγών τους. Σχηµατισµός πρωτογενών και δευτερογενών σωµατιδίων. ∆υναµική
των σωµατιδίων, χαρακτηριστικά µεγέθη, κατανοµές, κίνηση σε ρευστό. Τεχνολογίες µείωσης σωµατιδίων: αδρανειακοί συλλέκτες,
φυγοκεντρικοί διαχωριστές, ηλεκτροστατικοί κατακρηµνιστές, φίλτρα, πλυντηρίδες νερού. Μείωση εκποµπών υδρογονανθράκων:
συµπύκνωση, προσρόφηση και απορρόφηση, βιοφίλτρα. Μείωση εκποµπών οξειδίων του θείου: καθαρισµός καυσίµων, πλυντηρίδες
διαλυµάτων. Τεχνολογία µείωσης οξειδίων του αζώτου: έλεγχος της καύσης, επιλεκτική καταλυτική αναγωγή. Μείωση εκποµπών
CO2, δέσµευση και αποθήκευση, αποµάκρυνση άνθρακα πριν την καύση, καύση µε οξυγόνο (oxyfuel).

(320) Επεξεργασία και ∆ιαχείριση Αποβλήτων (ΕΥ)
(1) Προδιαγραφές περιβαλλοντικά φιλικών και οικονοµικά βιώσιµων συστηµάτων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ο
ρόλος της µηχανολογίας σε αυτά.
(2) Στερεά απόβλητα: Προέλευση και παραγωγή, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, πρόληψη, µείωση, επαναχρησιµοποίηση.
Τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχειριστικές πρακτικές: Μεταφορά αποβλήτων, αποκοµιδή, µεταφόρτωση. Ανακύκλωση, µέθοδοι
διαλογής, µηχανολογικά συστήµατα διαχωρισµού και µεταφοράς, παραδείγµατα διεργασιών. Μηχανική-βιολογική επεξεργασία,
αναερόβια χώνευση και συµπαραγωγή ενέργειας και δευτερογενών πόρων. Υγειονοµική ταφή, προδιαγραφές, ανάκτηση και
ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου. Θερµική επεξεργασία: Τεχνολογίες εστιών και διεργασιών, ενεργειακή αξιοποίηση, καθαρισµός
απαερίου, αντιµετώπιση υπολειµµάτων. Επεξεργασία τοξικών αποβλήτων.
(3) Υγρά απόβλητα: Χαρακτηριστικά αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων. Προκατεργασία, πρωτοβάθµια επεξεργασία,
∆ευτεροβάθµια επεξεργασία. Μικροοργανισµοί. Τύποι αντιδραστήρων. Συστήµατα ενεργού ιλύος σταθερού µέσου και συστήµατα σε
αιώρηση. Φυσικά συστήµατα επεξεργασίας. Aναερόβια επεξεργασία. Τριτοβάθµια επεξεργασία. Αποµάκρυνση αζώτου και
φωσφόρου. Βιοµηχανικά απόβλητα. Έλεγχος τοξικότητας. Επεξεργασία και διάθεση ιλύος.
(4) Εργαλεία λήψης αποφάσεων και εφαρµογές τους για στερεά και υγρά απόβλητα: Ανάλυση κύκλου ζωής, πολυκριτηριακή ανάλυση,
γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, ανθρακικό αποτύπωµα, ανάλυση ροής υλικών.

(321) Πηγές Ρύπανσης (ΕΥ)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα (το φαινόµενο του θερµοκηπίου, όξινη βροχή, αστική ρύπανση, καταστροφή
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στοιβάδας όζοντος), κύριοι ρυπαντές, περιβαλλοντική νοµοθεσία. Μεθοδολογίες υπολογισµού εκποµπών αέριων ρύπων.
Συντελεστές εκποµπής.
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ: Ηλεκτροπαραγωγή, βιοµηχανία, µικρές εστίες καύσης (βιοτεχνία,
κεντρικές θερµάνσεις).
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Εκποµπές οδικών µεταφορών και σχετικές τεχνολογίες οχηµάτων,
εφαρµογή του λογισµικού COPERT 4. Σενάρια µείωσης εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τις µεταφορές, ηλεκτρικά,
υβριδικά οχήµατα, χρήση βιοκαυσίµων. Εφαρµογή µοντέλων CRUISE/ADVISOR για την προσοµοίωση λειτουργίας
υβριδικών/ηλεκτρικών οχηµάτων.
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: αεροπορικές µεταφορές, τραίνα, ναυσιπλοΐα, µηχανήµατα και οχήµατα
«εκτός δρόµου».
ΑΛΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ: Χρήση διαλυτών, εξόρυξη, µεταφορά και διανοµή
στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων, διεργασίες παραγωγής, γεωργικές-κτηνοτροφικές δραστηριότητες. ∆ιαχείριση
απορριµµάτων
ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: ∆άση.
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ: Χαρακτηριστικά ενός συστήµατος απογραφής εκποµπών. Εκποµπές σε εθνική,
περιφερειακή και τοπική κλίµακα. Ατµοσφαιρική ρύπανση σε αστικές περιοχές: χωρικός και χρονικός προσδιορισµός του
προβλήµατος. Απογραφές εκποµπών ρύπων στην Ελλάδα.

(323) Σχεδιασµός και Βελτιστοποίηση ∆ιεργασιών (ΕΥ)
Εισαγωγή στο σχεδιασµό συσκευών και συστηµάτων παραγωγικών διεργασιών. Αναζήτηση τεχνικών και οικονοµικών δεδοµένων
σχεδιασµού. Εκτίµηση κόστους και οικονοµική ανάλυση εγκατάστασης και λειτουργίας συσκευών διεργασιών. Σχεδιαστικές
εξισώσεις φυσικών διεργασιών (εναλλαγής θερµότητας, διαχωρισµού ρευστών, συµπιεστών, µεταφοράς ρευστών, ανάµιξης ρευστών,
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µετατροπής ενέργειας). Αρχές προσοµοίωσης φυσικών διεργασιών και διαγραµµάτων ροής. Βασικές αρχές βέλτιστου σχεδιασµού
διεργασιών. Αυτόµατος έλεγχος διεργασιών και εγκαταστάσεων παραγωγικών διεργασιών. Βέλτιστη διαχείριση ενέργειας και ισχύος
σε συστήµατα διεργασιών. Σχεδιασµός δικτύων εναλλακτών θερµότητας. Σχεδιασµός υπό αβεβαιότητα και ανάλυση ρίσκου
δηµιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων.

(363) Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων (ΕΥ)
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. ∆ιαστασιολόγηση 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.

10ο Εξάµηνο
(347) Καύση (Υ)
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 (Mallard 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. Εναυση: αλυσιδωτή, θερµική εξαναγκασµένη.
Προαπαιτούµενα µαθήµατα επιλογής: Θερµοδυναµική ΙΙ

(348) Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών ΙΙ (Υ)
Θερµοδυναµικές ιδιότητες µιγµάτων, ισοζύγια µάζας και ενέργειας κατά την εξάτµιση.
Είδη εξατµιστήρων, περιγραφή, ταξινόµηση και κατηγοριοποίηση. Υπολογισµός και διαστασιολόγηση.
Περιγραφή, ταξινόµηση και δοµική ανάλυση δοχείων πίεσης. Υπολογισµός αντοχής δοχείων υπό πίεση και εξαρτηµάτων αυτών:
Κανονισµοί και έλεγχοι.
Σχεδιασµός, χάραξη, διαστασιολόγηση και κατασκευή βιοµηχανικών δικτύων ροής (δίκτυα ατµού, νερού, πεπιεσµένου αέρα κ.λπ.).
Αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις συµπιεστών, υλικά σωληνώσεων.

(350) Οικονοµικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος (ΕΥ)
∆ιασφάλιση ενεργειακού εφοδιασµού και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.
Μεσο- και µακροπρόθεσµος ενεργειακός σχεδιασµός. Οικονοµία του ανταγωνισµού στις ενεργειακές αγορές. Βραχυχρόνιο,
µακροχρόνιο και οριακό κόστος παραγωγής ενέργειας.
Η λειτουργία της αγοράς ενέργειας και οι µηχανισµοί διαµόρφωσης των τιµών. Αγορά ηλεκτρισµού, υγρών καυσίµων και φυσικού
αερίου. Η αγορά των ΑΠΕ. Ρύθµιση της αγοράς και των τιµών. ∆ιαχείριση δικτύων και ηµερήσια αγορά. Οικονοµική αποτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα οικονοµικά της ενέργειας. Εργαλεία διαχείρισης
Τιµολόγηση και κοστολόγηση της ενέργειας. Οικονοµική αξιολόγηση και ανάλυση κόστους-οφέλους επενδύσεων σε συστήµατα
παραγωγής και εξοικονόµησης ενέργειας. Ανάλυση ευαισθησίας παραµέτρων εσωτερικού και εξωτερικού κόστους. Χρηµατοδότηση
ενεργειακών επενδύσεων και λειτουργία των χρηµαταγορών. Επιλογή µεταξύ εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων.

(313) Θερµικές ∆ιεργασίες και Εφαρµογές τους (ΕΥ)
(1) Θερµικές διεργασίες: Κύκλοι Rankine, εξεργειακή ανάλυση, βιοµηχανικός ατµός χρήσης, πολυπαραγωγή ενέργειας
(polygeneration), συνδυασµένοι κύκλοι, ζεστό νερό χρήσης, τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίµων, εξοικονόµηση θερµικής ενέργειας
στη βιοµηχανία, συστήµατα ανάκτησης απόβλητης θερµότητας, ξήρανση και ξηραντήρια προϊόντων.
(2) Eνεργειακή αξιοποίηση και θερµική επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων και βιοµάζας: Καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση,
αναερόβια ζύµωση, οργανικός κύκλος Rankine, απορριµµατογενή καύσιµα και συναποτέφρωση σε βιοµηχανικούς κλιβάνους και
εστίες (τσιµεντοβιοµηχανίες, ασβεστοκλίβανοι, µονάδες κεραµικών, χαρτοποιίες, κ.λπ.), µέθοδοι προεπεξεργασίας (π.χ. ξήρανση),
θερµικής επεξεργασίας και αδρανοποίησης (π.χ. υαλοποίηση, plasma, απολύµανση, αποστείρωση) ειδικών αποβλήτων (π.χ. τοξικών,
βιοµηχανικών, µολυσµατικών αποβλήτων, ζωϊκών υποπροϊόντων, ιλύος, κ.λπ.).
(3) Bιοµηχανική ψύξη: Ψυκτικά µίγµατα, κυκλικές λειτουργίες, ψυκτικές µονάδες συµπιεστή, ψυκτικές µονάδες απορρόφησης,
σωληνώσεις, µηχανές, συσκευές, ψυκτικοί χώροι, ψυκτική ισχύς. Εφαρµογές της ψύξης στη βιοµηχανία, πύργοι ψύξης, ψυκτικά µέσα
και ολοκληρωµένη αποτίµησή τους, κρυογονικές και άλλες ειδικές (π.χ. ιατρικές) εφαρµογές της ψύξης.

(367) Κλιµατισµός (ΕΥ)
Εισαγωγή στον κλιµατισµό. Ιστορική αναδροµή στα συστήµατα κλιµατισµού. Παρουσίαση των συστηµάτων κλιµατισµού αέρα,
νερού, αέρα-νερού, απευθείας εκτόνωσης. Καταλληλότητα των συστηµάτων κλιµατισµού για διάφορες εφαρµογές – επιλογή.
Ψυχροµετρία. Ανάκτηση θερµότητας σε συστήµατα κλιµατισµού µε αέρα. ∆ιανοµή αέρα και διαστασιολόγηση δικτύων αέρα. ∆ιανοµή
ψυχρού νερού και διαστασιολόγηση δικτύων νερού. Υπολογισµός και διαστασιολόγηση συσκευών κλιµατισµού (ψυκτικές µονάδες,
λέβητες, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, θερµικά και ψυκτικά στοιχεία, υγραντήρες, πύργοι ψύξης, φίλτρα αέρα, στόµια, τερµατικές
µονάδες, ανεµιστήρες, αντλίες). Έλεγχος και ρύθµιση συστηµάτων κλιµατισµού. Έλεγχος του θορύβου στις εγκαταστάσεις
κλιµατισµού. Εξοικονόµηση ενέργειας. Μέθοδοι υπολογισµού της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήµατα κλιµατισµού.

(315) Θερµικές Στροβιλοµηχανές (ΕΥ)
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Κύκλος Εξειδίκευσης: Περιβάλλον και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
9ο Εξάµηνο
(318) Τεχνολογία Αντιρρύπανσης Σταθερών Πηγών (Υ)
Εισαγωγικά στοιχεία, κύριες κατηγορίες ρύπων και πηγών τους. Σχηµατισµός πρωτογενών και δευτερογενών σωµατιδίων. ∆υναµική
των σωµατιδίων, χαρακτηριστικά µεγέθη, κατανοµές, κίνηση σε ρευστό. Τεχνολογίες µείωσης σωµατιδίων: αδρανειακοί συλλέκτες,
φυγοκεντρικοί διαχωριστές, ηλεκτροστατικοί κατακρηµνιστές, φίλτρα, πλυντηρίδες νερού. Μείωση εκποµπών υδρογονανθράκων:
συµπύκνωση, προσρόφηση και απορρόφηση, βιοφίλτρα. Μείωση εκποµπών οξειδίων του θείου: καθαρισµός καυσίµων, πλυντηρίδες
διαλυµάτων. Τεχνολογία µείωσης οξειδίων του αζώτου: έλεγχος της καύσης, επιλεκτική καταλυτική αναγωγή. Μείωση εκποµπών
CO2, δέσµευση και αποθήκευση, αποµάκρυνση άνθρακα πριν την καύση, καύση µε οξυγόνο (oxyfuel).

(320) Επεξεργασία και ∆ιαχείριση Αποβλήτων (Υ)
(1) Προδιαγραφές περιβαλλοντικά φιλικών και οικονοµικά βιώσιµων συστηµάτων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ο
ρόλος της µηχανολογίας σε αυτά.
(2) Στερεά απόβλητα: Προέλευση και παραγωγή, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, πρόληψη, µείωση, επαναχρησιµοποίηση.
Τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχειριστικές πρακτικές: Μεταφορά αποβλήτων, αποκοµιδή, µεταφόρτωση. Ανακύκλωση, µέθοδοι
διαλογής, µηχανολογικά συστήµατα διαχωρισµού και µεταφοράς, παραδείγµατα διεργασιών. Μηχανική-βιολογική επεξεργασία,
αναερόβια χώνευση και συµπαραγωγή ενέργειας και δευτερογενών πόρων. Υγειονοµική ταφή, προδιαγραφές, ανάκτηση και
ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου. Θερµική επεξεργασία: Τεχνολογίες εστιών και διεργασιών, ενεργειακή αξιοποίηση, καθαρισµός
απαερίου, αντιµετώπιση υπολειµµάτων. Επεξεργασία τοξικών αποβλήτων.
(3) Υγρά απόβλητα: Χαρακτηριστικά αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων. Προκατεργασία, πρωτοβάθµια επεξεργασία,
∆ευτεροβάθµια επεξεργασία. Μικροοργανισµοί. Τύποι αντιδραστήρων. Συστήµατα ενεργού ιλύος σταθερού µέσου και συστήµατα σε
αιώρηση. Φυσικά συστήµατα επεξεργασίας. Aναερόβια επεξεργασία. Τριτοβάθµια επεξεργασία. Αποµάκρυνση αζώτου και
φωσφόρου. Βιοµηχανικά απόβλητα. Έλεγχος τοξικότητας. Επεξεργασία και διάθεση ιλύος.
(4) Εργαλεία λήψης αποφάσεων και εφαρµογές τους για στερεά και υγρά απόβλητα: Ανάλυση κύκλου ζωής, πολυκριτηριακή ανάλυση,
γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, ανθρακικό αποτύπωµα, ανάλυση ροής υλικών.

(321) Πηγές Ρύπανσης (ΕΥ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα (το φαινόµενο του θερµοκηπίου, όξινη βροχή, αστική ρύπανση, καταστροφή
στοιβάδας όζοντος), κύριοι ρυπαντές, περιβαλλοντική νοµοθεσία.
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Εκποµπές οδικών µεταφορών και σχετικές τεχνολογίες οχηµάτων, εφαρµογή
του λογισµικού COPERT 4. Σενάρια µείωσης εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τις µεταφορές, ηλεκτρικά, υβριδικά οχήµατα,
χρήση βιοκαυσίµων. Εφαρµογή µοντέλων CRUISE/ADVISOR για την προσοµοίωση λειτουργίας υβριδικών/ ηλεκτρικών οχηµάτων.
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: αεροπορικές µεταφορές, τραίνα, ναυσιπλοΐα, µηχανήµατα και οχήµατα «εκτός
δρόµου».
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΥΣΗΣ: Ηλεκτροπαραγωγή, βιοµηχανία, µικρές εστίες καύσης (βιοτεχνία,
κεντρικές θερµάνσεις).
ΑΛΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΥΣΗΣ: Χρήση διαλυτών, εξόρυξη, µεταφορά και διανοµή στερεών, υγρών και
αέριων καυσίµων, διεργασίες παραγωγής, γεωργικές-κτηνοτροφικές δραστηριότητες.
ΒΙΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ: ∆άση.
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ: Χαρακτηριστικά ενός συστήµατος απογραφής εκποµπών. Εκποµπές σε εθνική, περιφερειακή
και τοπική κλίµακα. Ατµοσφαιρική ρύπανση σε αστικές περιοχές: χωρικός και χρονικός προσδιορισµός του προβλήµατος. Απογραφές
εκποµπών ρύπων στην Ελλάδα.
ΗΧΗΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ.

(322) Χηµεία και Βιολογία Περιβάλλοντος (ΕΥ)
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.

(363) Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων (ΕΥ)
Αρχές, µέθοδοι και εργαλεία σχεδιασµού κτιρίων χαµηλής και µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Προσαρµογή του κτιρίου στο
φυσικό και το δοµηµένο περιβάλλον. Θερµική προστασία και αξιοποίηση της θερµοχωρητικότητας του κελύφους. Ηλιακά κέρδη και
φορτία, ηλιοπροστασία. Αερισµός και φυσικός δροσισµός. Θερµική άνεση και ποιότητα αέρα. Παθητικά συστήµατα και δικέλυφες
όψεις. Ενσωµάτωση ηλιακών συστηµάτων στο κτιριακό κέλυφος και εφαρµογές συστηµάτων ΑΠΕ χαµηλών θερµοκρασιών για τη
θέρµανση και την ψύξη του κτιρίου.
Προσοµοιωτικός υπολογισµός ενεργειακής απόδοσης και θερµικής άνεσης. Βελτιστοποίηση επιλογής συστηµάτων θέρµανσης και
κλιµατισµού σε σχέση µε το κτιριακό κέλυφος και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κτιρίου.
Ενεργειακοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις, ο παράγοντας χρήστης (Post occupancy evaluation). Περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων.

(378) Περιβαλλοντική Πληροφορική (EY)
Υπολογιστική νοηµοσύνη (computational intelligence) για Μηχανολόγους - εφαρµογές σε προβλήµατα διαχείρισης περιβάλλοντος
και ενέργειας. Μέθοδοι µελέτης και ανάλυσης περιβαλλοντικής πληροφορίας και σχετικών χρονοσειρών, και αποτύπωσης
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περιβαλλοντικής γνώσης. ∆ένδρα αποφάσεων, νευρωνικά δίκτυα, οµαδοποίηση (clustering). Συστήµατα Περιβαλλοντικής
Πληροφορικής και τεχνολογίες διαδικτύου. Υπηρεσίες περιβαλλοντικής ενηµέρωσης, πρακτικές εφαρµογές. Το περιεχόµενο του
µαθήµατος εµπλουτίζεται µε επιδείξεις εφαρµογών και παραδείγµατα. Το µάθηµα βαθµολογείται αποκλειστικά βάσει εργασιών.

10ο Εξάµηνο
(319) ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος (Υ)
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). ∆ιάγνωση, αντιµετώπιση και δυνατότητες πρόληψης µεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών,
περιβαλλοντική τηλεµατική, σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις µε στόχο τη βιωσιµότητα.

(313) Θερµικές ∆ιεργασίες και Εφαρµογές τους (ΕΥ)
(1) Θερµικές διεργασίες: Κύκλοι Rankine, εξεργειακή ανάλυση, βιοµηχανικός ατµός χρήσης, πολυπαραγωγή ενέργειας
(polygeneration), συνδυασµένοι κύκλοι, ζεστό νερό χρήσης, τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίµων, εξοικονόµηση θερµικής ενέργειας
στη βιοµηχανία, συστήµατα ανάκτησης απόβλητης θερµότητας, ξήρανση και ξηραντήρια προϊόντων.
(2) Eνεργειακή αξιοποίηση και θερµική επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων και βιοµάζας: Καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση,
αναερόβια ζύµωση, οργανικός κύκλος Rankine, απορριµµατογενή καύσιµα και συναποτέφρωση σε βιοµηχανικούς κλιβάνους και
εστίες (τσιµεντοβιοµηχανίες, ασβεστοκλίβανοι, µονάδες κεραµικών, χαρτοποιίες, κ.λπ.), µέθοδοι προεπεξεργασίας (π.χ. ξήρανση),
θερµικής επεξεργασίας και αδρανοποίησης (π.χ. υαλοποίηση, plasma, απολύµανση, αποστείρωση) ειδικών αποβλήτων (π.χ. τοξικών,
βιοµηχανικών, µολυσµατικών αποβλήτων, ζωϊκών υποπροϊόντων, ιλύος, κ.λπ.).
(3) Bιοµηχανική ψύξη: Ψυκτικά µίγµατα, κυκλικές λειτουργίες, ψυκτικές µονάδες συµπιεστή, ψυκτικές µονάδες απορρόφησης,
σωληνώσεις, µηχανές, συσκευές, ψυκτικοί χώροι, ψυκτική ισχύς. Εφαρµογές της ψύξης στη βιοµηχανία, πύργοι ψύξης, ψυκτικά µέσα
και ολοκληρωµένη αποτίµησή τους, κρυογονικές και άλλες ειδικές (π.χ. ιατρικές) εφαρµογές της ψύξης.

(347) Καύση (ΕΥ)
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 (Mallard 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. Εναυση: αλυσιδωτή, θερµική εξαναγκασµένη.
Προαπαιτούµενα µαθήµατα επιλογής: Θερµοδυναµική ΙΙ

(352) Ατµοσφαιρική Ρύπανση (Υ)
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.

(353) ∆ιερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΥ)
Η συστηµατική διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εφαρµογές συστηµάτων πληροφορικής (µε έµφαση στο διαδίκτυο) για
τη διερεύνηση, καταγραφή και αποτίµηση-αξιολόγηση περιβαλοντικών επιπτώσεων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων . Μελέτη
περίπτωσης: ποιότητα αέρα. Νοµοθετικό πλαίσιο εκτίµησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μέθοδοι αναζήτησης,
ανάλυσης και επεξεργασίας Περιβαλλοντικών ∆εδοµένων: διαθέσιµο λογισµικό και στοιχεία υπολογιστικής νοηµοσύνης. Το µάθηµα
βαθµολογείται αποκλειστικά βάσει εργασιών.

(388) Τεχνολογία Αντιρρύπανσης Κινητήρων (EY)
Σχεδιασµός θαλάµων καύσης σε αεροπορικούς κινητήρες. Νέες τεχνολογίες καθαρής καύσης σε ΜΕΚ. Προϋπολογισµός σχηµατισµού
ρύπων σε θαλάµους καύσης. Νέες τεχνολογίες µετεπεξεργασίας καυσαερίου σε κινητήρες Otto και Diesel. Σχεδιασµός συστηµάτων
µετεπεξεργασίας καυσαερίου σε ΜΕΚ και αεριοστρόβιλους µε χρήση προχωρηµένων υπολογιστικών τεχνικών.

Κύκλος Εξειδίκευσης: Αεροναυτική και Κινητήρες
9ο Εξάµηνο
(389) Αεροδυναµική και Κινητήρες Αεροσκαφών (Υ)
Σχεδιασµός αεροσκαφών. Εξειδικευµένα αεροδυναµικά στοιχεία πτερύγων αεροσκαφών. Απόδοση αεροσκαφών (απογείωση,
αναρρίχηση, προσγείωση, ευθεία οριζόντια πτήση). Ευστάθεια και έλεγχος αεροσκαφών. Μελλοντικές σχεδιάσεις αεροσκαφών.
Παραδείγµατα σχεδιασµού αεροσκάφους. Αεροθερµοδυναµική σε σώµατα που κινούνται στα όρια και εκτός της γήινης ατµόσφαιρας.
Λειτουργία και περιγραφή αεροπορικών κινητήρων. ∆ιάταξη κινητήρων και κύκλων για διάφορες αεροναυτικές εφαρµογές.
Σχεδιασµός και ανάπτυξη σύγχρονων προωθητικών µηχανών. Μελέτη συµπεριφοράς κάτω από ειδικές συνθήκες πτήσης (απογείωση,

63
αναρρίχηση, προσγείωση, ευθεία οριζόντια πτήση). Εκποµπές θορύβου και ρύπων στην ατµόσφαιρα και στις αστικές περιοχές.
Στο µάθηµα θα εκπονούνται θέµατα που θα αφορούν στον πρώιµο σχεδιασµό αεροσκάφους και κινητήρων, καθώς και στον συνολικό
σχεδιασµό αεροσκάφους, µε επιλογή κινητήρων, χωρίς όµως την εµβάθυνση σε κατασκευαστικά θέµατα.

(351) Μηχανική Ρευστών ΙΙ (Υ/ΕΥ)
Μέρος Ι. Ασυµπίεστη ροή. 1. Υπενθύµιση των εξισώσεων περιγραφής ροϊκών πεδίων. 2. Θεωρία των διαταραχών και µετάβαση
στρωτής ροής σε τυρβώδη. 3. Εξισώσεις Orr-Somerfeld και επίλυση αυτών. 4. Μοντελοποίηση της µετάβασης. 5. ∆ιερεύνηση ροών
υπό συνθήκες µετάβασης σε επίπεδες πλάκες και πτέρυγες αεροσκαφών. 6. Πλήρως τυρβώδεις ροές. Στατιστική ανάλυση της τύρβης.
7. Στοιχεία και ιδιότητες τηε τύρβης. 8. Ο τανυστής των τάσεων Reynolds. Κλίµακες τύρβης. 9. Περιγραφή και επίλυση τυρβωδών
ροών. 10. Μοντελοποίηση της τύρβης. Μοντέλα µηδενικής εξίσωσης, µίας εξίσωσης, δύο εξισώσεων. Μη-γραµµικά µοντέλα τύρβης.
Μοντέλα τάσεων Reynolds.
Μέρος ΙΙ. Συµπιεστή ροή. 1. Σύντοµη ανασκόπηση/υπενθύµιση των στοιχείων της δυ-διάστατης συµπιεστής ροής. 2. Υπερηχητικές
ροές και υπέρ-υπερηχητικές ροές (Μ>>3 hypersonic flows). 3. Θεωρία του Newton. 4. Ροές πολύ υψηλής θερµοκρασίας. 5. Ροές
ρευστών χαµηλής πυκνότητας.

(316) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (Υ/ΕΥ)
Υπολογισµός κύκλου λειτουργίας ΜΕΚ µε µοντέλα πλήρωσης – εκκένωσης. Μοντέλα καύσης διπλής ζώνης και προϋπολογισµός
σχηµατισµού ΝΟx. Υπολογισµοί αεριοδυναµικής στους αγωγούς εισαγωγής. Υπερπλήρωση και ενδιάµεση ψύξη. Υπολογισµός
συστήµατος ψύξης και λίπανσης. Προσοµοιώσεις µόνιµης και µεταβατικής λειτουργίας κινητήρων Otto και Diesel µε χρήση
υπολογιστικών µοντέλων. Μετρήσεις χαρτογράφησης κινητήρα diesel. Υπολογιστική προσοµοίωση καταλυτικών µετατροπέων και
παγίδων αιθάλης. Συγκρίσεις των υπολογισµών µε αντίστοιχες εργαστηριακές µετρήσεις.
Προαπαιτούµενα µαθήµατα επιλογής: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι

(386) Σχεδιασµός Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (EY)
Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά στοιχείων ΜΕΚ: Έµβολο/διωστήρας/στροφαλοφόρος, στροφαλοθάλαµος, κυλινδροκεφαλή,
βαλβίδες, εκκεντροφόρος, έδρανα, ιµαντοκίνηση, αλυσσοκίνηση, στεγανοποίηση, αντλίες νερού και λαδιού. Συστήµατα έγχυσης σε
κινητήρες Otto και Diesel. Συστήµατα έναυσης βενζινοκινητήρων. Ηλεκτρονική διαχείριση κινητήρων.

(390) Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΕΥ)
Στο µάθηµα πραγµατοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο τις ΜΕΚ. Εισαγωγική άσκηση: διάκριση
διαφορών βενζινοκινητήρων – κινητήρων Diesel, τεχνολογική εξέλιξη κινητήρων, λύσιµο και αναγνώριση βασικών µερών κινητήρα.
Άσκηση ενεργειακού ισοζυγίου: γενικός εξοπλισµός και διαδικασίες µέτρησης κινητήρων, λήψη ενεργειακού ισοζυγίου κινητήρα Diesel
σύγκριση µε θεωρητικά υπολογιζόµενα µεγέθη. Άσκηση λήψης δυναµοδεικτικού διαγράµµατος: Παρουσίαση συστηµάτων ανάγνωσης
και καταγραφής µε Η/Υ, λήψη και ανάλυση δεδοµένων πίεσης κυλίνδρου κινητήρα, υπολογισµός γραµµής καύσης. Άσκηση συσκευών
αντιρύπανσης: Παρουσίαση συστηµάτων µέτρησης αερίων ρύπων-καπνού, παρουσίαση βασικών τεχνολογιών αντιρύπανσης, µέτρηση
βαθµού απόδοσης παγίδας αιθάλης ή καταλύτη. Άσκηση ρύθµισης και ελέγχου κινητήρα: Παρουσίαση συστηµάτων επικοινωνίας
κινητήρων και ηλεκτρονικών µονάδων ελέγχου. Χαρτογράφηση των λειτουργικών παραµέτρων. Παρουσίαση αλληλεπιδράσεων
παραµέτρων ρύθµισης κινητήρα Diesel. Η παρακολούθηση όλων των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική και το γνωστικό
υπόβαθρο του µαθήµατος ΜΕΚ Ι θεωρείται δεδοµένο.

10ο Εξάµηνο
(355) Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Προβλήµατα Μεταφοράς Μάζας και Ενέργειας (Υ)
1. Εισαγωγή. Στοιχεία από την θεωρία σφαλµάτων. Βασικοί αλγόριθµοι επίλυσης συστηµάτων εξισώσεων και αριθµητικής
ολοκλήρωσης. 2. Γραµµικές και µη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις. Κατάταξη αυτών σε αντιστοιχία µε προβλήµατα µεταφοράς
µάζας και ενέργειας. Οι κλασικές εξισώσεις περιγραφής φαινοµένων διάχυσης και συναγωγής. Η έννοια του όρου πηγής. Η έννοια
των οριακών συνθηκών και των αρχικών συνθηκών ενός προβλήµατος. Σύζευξη της καθαρά µαθηµατικής ανάλυσης των συνθηκών
των διαφορικών εξισώσεων µε αυτές προβληµάτων µεταφοράς µάζας. 3. Μέθοδοι διακριτοποίησης των εξισώσεων. Ανάπτυγµα
Taylor. Εξαγωγή των µορφών διακριτοποίησης για παραγωγίσεις πρώτης και δεύτερης τάξης. Σύνθετες µορφές διακριτοποιήσεων των
εξισώσεων. Ανάλυση σφάλµατος διακριτοποίησης εξισώσεων. 4. Η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών. Τεχνικές επίλυσης
παραβολικών, ελλειπτικών και υπερβολικών προβληµάτων µε τη µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών. ∆ιαφοροποίηση τρόπου
επίλυσης προβληµάτων ασυµπίεστης και συµπιεστής ροής. 5. Η µέθοδος των πεπερασµένων όγκων. ∆ιακριτοποίηση των εξισώσεων
µε τα στοιχεία της ολοκλήρωσης σε όγκο ελέγχου. Αριθµητικές τεχνικές επίλυσης µε τη µέθοδο των πεπερασµένων όγκων. Η έννοια
του αριθµητικού σχήµατος και της παρεµβολής. Το υβριδικό σχήµα, το κεντρικό σχήµα. Σχήµατα ανώτερης τάξης. Η µέθοδος SIMPLE
και SIMPLEC. 6. Στοιχεία από τη θεωρία πλεγµάτων. Είδη πλεγµάτων, ποιότητα πλεγµάτων. Μετασχηµατισµός πλεγµάτων στον
γενικευµένο καµπυλόγραµµο χώρο. Εκφράσεις των εξισώσεων που περιγράφουν ροϊκά και θερµοκρασιακά πεδία στον γενικευµένο
σύστηµα συντεταγµένων. Η ορίζουσα του Jacobi και η σηµασία αυτής στον µετασχηµατισµό των πλεγµάτων και στην αριθµητική
ολοκλήρωση µε τη µέθοδο των πεπερασµένων όγκων. 7. Στοιχεία από τον διανυσµατικό προγραµµατισµό για την επιτάχυνση χρόνων
εκτέλεσης προγραµµάτων σε Η/Υ. Χρήση των διανυσµατικών µονάδων διαχείρισης σε CPU Η/Υ. Στοιχεία από το παράλληλο
περιβάλλον εκτέλεσης προγραµµάτων σε σµήνη (clusters) Η/Υ. Η διαχείριση πολλαπλών CPUs µε το Message Passing Interface
(MPI).
Οι φοιτητές θα εκπονήσουν 2 εργασίες που θα εντοπίζονται στην επίλυση ροϊκών και θερµοκρασιακών πεδίων µε τις µεθόδους που
θα αναπτυχθούν στο µάθηµα. Απαιτείται η γνώση µίας γλώσσας προγραµµατισµού. Στη διάρκεια των µαθηµάτων προβλέπονται
κάποιες ώρες για την ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ της γλώσσας FORTRAN. Επίσης, θα γίνουν επιδείξεις εµπορικών λογισµικών επίλυσης ροϊκών
πεδίων.

(347) Καύση (ΕΥ)

64
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 (Mallard 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. Εναυση: αλυσιδωτή, θερµική εξαναγκασµένη.
Προαπαιτούµενα µαθήµατα επιλογής: Θερµοδυναµική ΙΙ

(326) Πειραµατική Μηχανική Ρευστών (ΕΥ)
Η ύλη του µαθήµατος καλύπτει την πειραµατική µελέτη φαινοµένων της Μηχανικής Ρευστών. Αρχικά παρουσιάζεται η θεωρία των
µετρήσεων οιωνεί στατικών και µη-στατικών µεταβολών του ροϊκού πεδίου. Ακολουθεί ο προσδιορισµός και η τεκµηρίωση των
µεγεθών, η µέτρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την κατανόηση των ροϊκών φαινοµένων. Παρουσιάζεται η λειτουργία διαφόρων
µετρητικών αλυσίδων και η ανάλυση διαφόρων µετρητικών σηµάτων. Μελετάται η στατιστική ανάλυση και η ευαισθησία των
µετρήσεων. Ένας από τους βασικούς στόχους του µαθήµατος είναι η σύνδεση των µετρούµενων µεγεθών µε τις αρχές λειτουργίας των
διαφόρων µετρητικών διατάξεων. Έµφαση δίνεται τόσο στη θεωρία όσο και στην τεχνολογία και τεχνικές των µετρήσεων. Τέλος, το
αντικείµενο του µαθήµατος περιλαµβάνει ακόµη τη µελέτη των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων στον τοµέα των ρευστοµηχανικών
µετρήσεων. Ειδικότερα, µελετώνται µέθοδοι µέτρησης παροχής (ροόµετρα) και ταχύτητας της ροής, µετρήσεις µε οπτικές µεθόδους
και οπτικοποίησης της ροής, καθώς και η εργαστηριακή εφαρµογή τους.

(388) Τεχνολογία Αντιρρύπανσης Κινητήρων (EY)
Σχεδιασµός θαλάµων καύσης σε αεροπορικούς κινητήρες. Νέες τεχνολογίες καθαρής καύσης σε ΜΕΚ. Προϋπολογισµός σχηµατισµού
ρύπων σε θαλάµους καύσης. Νέες τεχνολογίες µετεπεξεργασίας καυσαερίου σε κινητήρες Otto και Diesel. Σχεδιασµός συστηµάτων
µετεπεξεργασίας καυσαερίου σε ΜΕΚ και αεριοστρόβιλους µε χρήση προχωρηµένων υπολογιστικών τεχνικών.

(352) Ατµοσφαιρική Ρύπανση (ΕΥ)
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.

(315) Θερµικές Στροβιλοµηχανές (ΕΥ)

γ) Κατεύθυνση Σπουδών Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης
Κύκλος Εξειδίκευσης: Βιοµηχανική ∆ιοίκηση
9ο Εξάµηνο
(328) Αξιοπιστία και Συντήρηση (Υ)
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 βλαβών. Συλλογή δεδοµένων αξιοπιστίας. Κόστος αξιοπιστίας. Πολιτικές Συντήρησης. Καθοριστικές πολιτικές
αντικατάστασης. Στοχαστικές πολιτικές αντικατάστασης: προληπτική αντικατάσταση, οµαδική προληπτική αντικατάσταση.
Οργάνωση διαδικασιών συντήρησης.

(329) ∆υναµική Συστηµάτων (Υ)
Εισαγωγή στη ∆υναµική Συστηµάτων: βασικές έννοιες, σκοπός.
∆οµές και συµπεριφορά ∆υναµικών Συστηµάτων: ανοικτά – κλειστά συστήµατα, θετική – αρνητική ανάδραση, άλλες µορφές
δυναµικής συµπεριφοράς.
Απεικόνιση συστηµάτων: διαγράµµατα επιρροής.
Καταστατικές εξισώσεις και εξισώσεις ροών: Μαθηµατική διατύπωση, διάγραµµα ροής.
Καθυστερήσεις: Καθυστερήσεις φυσικών ροών, καθυστέρηση στη ροή πληροφοριών, υπολογισµός της διάρκειας και της κατανοµής
των καθυστερήσεων.
Βασικά στοιχεία χρήσης της προσοµοιωτικής γλώσσας Powersim 2.5c.
Εφαρµογές ∆υναµικής Συστηµάτων στη βιοµηχανική διοίκηση µε χρήση Η/Υ: µελέτη περιπτώσεων µε τη χρήση της ειδικής
προσοµοιωτικής γλώσσας, Ρowersim 2.5c.

(332) Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων (ΕΥ)
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
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στη βιωσιµότητα και σκοπιµότητα µίας παραγωγικής µονάδας. Επιχειρηµατικός κίνδυνος Ανάλυση δηµοσίων επενδύσεων

(330) ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΕΥ)

10ο Εξάµηνο
(356) Οργάνωση και ∆ιοίκηση Έργων (Υ)
∆ιοίκηση έργου: ορισµοί, στόχοι έργου. Γνωστικές περιοχές έργων. Ο κύκλος ζωής των έργων. Σύλληψη έργου – µελέτη
σκοπιµότητας. Σχεδιασµός έργου: ∆οµική ανάλυση έργου (WBS), ∆ικτυωτή Ανάλυση, το διάγραµµα Gantt. Ανάθεση και
προγραµµατισµός πόρων. Προγραµµατισµός µε περιορισµένο δυναµικό. Προγραµµατισµός κόστους και προϋπολογισµός Σχεδιασµός
επικοινωνίας. Σχεδιασµός διασφάλισης ποιότητας. Συµπίεση χρονοδιαγράµµατος. Στοχαστικότητα στον προγραµµατισµό έργων:
τεχνική ΡΕRΤ. ∆ιαχείριση κινδύνου έργων. Παρακολούθηση και έλεγχος έργων. Η µέθοδος της πιστοποιηµένης αξίας. Αξιολόγηση
και ολοκλήρωση έργου. Λογισµικά διαχείρισης έργων: το Microsoft Project.

(365) ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Υ)
Η ∆ιαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασµού (Supply Chain Management) εστιάζει στη ροή προϊόντων,
διεργασιών, πληροφοριών και χρηµατικών πόρων µέσα στην «διευρυµένη επιχείρηση» που περιλαµβάνει προµηθευτές, παραγωγικές
µονάδες, αποθήκες, ενδιάµεσα σηµεία διανοµής και τελικά σηµεία διάθεσης. Πρώτα παρουσιάζεται µια ολοκληρωτική καταγραφή
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
∆ιαχείρισης της Αλυσίδας Εφοδιασµού µέσω βασικών εργαλείων της όπως Enterprise Resource Planning (ERP), Electronic Data
Interchange (EDI), XML, Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αποθηκών (WMS), RFID Tags και Vendor Managed Inventory (VMI).

(364) Προσοµοίωση (ΕΥ)
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.

(224) Οικονοµική των Επιχειρήσεων (ΕΥ)
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.

(331) ∆ιαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΥ)
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. ∆ιάγνωση 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.

(358) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (ΕΥ)
Το Μάρκετινγκ και η σύγχρονη προσέγγιση των καταναλωτών, των οργανισµών και των επιχειρήσεων. Εξελίξεις, τάσεις και
προοπτικές. Κλασσικά και σύγχρονα θεωρητικά µοντέλα. Το περιβάλλον του Μάρκετινγκ και ο στρατηγικός σχεδιασµός του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Ο πληροφοριακός µηχανισµός των επιχειρήσεων και η έρευνα Μάρκετινγκ. Τµηµατοποίηση
καταναλωτικής αγοράς και αγοράς Business to Business. Χωροθέτηση προϊόντων / υπηρεσιών. Προϊόν, µάρκα, τιµή, διανοµή.
Ικανοποίηση πελάτη και καταναλωτή: δηµιουργία σχέσεων, ποιότητα, αξία, εξυπηρέτηση. Ολοκληρωµένη στρατηγική επικοινωνία.
∆ιαφήµιση και προώθηση. Μάρκετινγκ και Internet.

(359) Βιοµηχανική Πληροφορική (ΕΥ)
(357) Τεχνικές Προβλέψεων (ΕΥ)
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
Delphi και µακροχρόνιες προβλέψεις.
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
9.1

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Παραγωγικών Συστηµάτων

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1998-99 στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης δηµιουργήθηκε Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε ειδίκευση στη
∆ιοίκηση Παραγωγικών Συστηµάτων. Το πρόγραµµα λειτουργεί µε βάση τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων
έγκρισης και τροποποίησης του συγκεκριµένου προγράµµατος, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν αντίστοιχα στα ΦΕΚ 738, τ.Β’
(17.7.1998) και 1578, τ.Β’ (18.12.2002) και έχει χρηµατοδοτηθεί από τα επιχειρησιακά προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ
του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ.. Τα διοικητικά όργανα του ΠΜΣ είναι τα προβλεπόµενα από τον Ν. 2083/92, άρθρο 12, για τις
µεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά ΑΕΙ. ∆ιευθυντής του ΠΜΣ είναι ο καθηγητής Γεώργιος Ταγαράς.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στη ∆ιοίκηση των Παραγωγικών
Συστηµάτων µε την κατάρτιση επιστηµόνων, κατόχων µεταπτυχιακών τίτλων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τις
αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας.
Το ΠΜΣ απονέµει:
α) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη ∆ιοίκηση Παραγωγικών Συστηµάτων (το µέρος αυτό του ΠΜΣ
δεν θα λειτουργήσει κατά το ακαδ. έτος 2013-14) και
β) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆.∆.).

9.2

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Erasmus Mundus

Τίτλος: Αεροµηχανική Στροβιλοµηχανών - THRUST
Αριθµός έγκρισης: 79419/Β7/14-7-2011 (ΦΕΚ 1648/τ.Β’/25-7-2011)
Γενικές διατάξεις
Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Royal
Institute of Technology της Στοκχόλµης (Σουηδία), Université de Liege της Λιέγης (Βέλγιο) και Duke University του
Durham (Η.Π.Α.) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) µε γνωστικό αντικείµενο «Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση στην Αεροµηχανική Στροβιλοµηχανών».
Την διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος που αφορά στις δραστηριότητες που θα λαµβάνουν χώρα στην Ελληνική
Επικράτεια έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ενώ τον συντονισµό της λειτουργίας του ΠΜΣ
αναλαµβάνει το Πανεπιστήµιο Royal Institute of Technology της Στοκχόλµης, σύµφωνα µε Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας.
Αντικείµενο – Σκοπός
Σκοπός του προγράµµατος είναι η εµβάθυνση των γνώσεων επιστηµονικών ειδικοτήτων σε θέµατα που άπτονται της
Αεροµηχανικής Στροβιλοµηχανών. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε µία διεπιστηµονική προσέγγιση,
η οποία επιβάλλεται από τον χαρακτήρα του επιστηµονικού πεδίου και προβλέπει την ανταλλαγή των υποψηφίων
φοιτητών/τριών και την χορήγηση χωριστών Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων Ειδίκευσης από τα Πανεπιστήµια που
επέλεξαν να φοιτήσουν µε τίτλο: «Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση στην Αεροµηχανική Στροβιλοµηχανών». Το πρόγραµµα
λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν Τµήµατα των ΑΕΙ της Ελλάδος,
καλύπτοντας ένα κενό στην παρεχόµενη εκπαίδευση στην χώρας µας.
Το ΠΜΣ αποσκοπεί στο (α) να παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα αεροµηχανικής στροβιλοµηχανών µε στόχο
τη δηµιουργία ανθρώπινου δυναµικού µε υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να µπορεί να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόµενη τεχνολογική εξέλιξη και (β) να ενισχύσει την
διεπιστηµονική έρευνα και την εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρµοσµένης έρευνας.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το κοινό ΠΜΣ απονέµει χωριστό Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε), ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε
απόφαση του Συντονιστικού οργάνου, σύµφωνα µε το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής, όπως αυτή προβλέπεται στο Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας, πτυχιούχοι από Τµήµατα Πανεπιστηµίων και Πολυτεχνείων της ηµεδαπής και
αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή µε το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο των
Μηχανολόγων Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών Ενέργειας, Μηχανικών Υλικών, Επιστήµης Υλικών
και Φυσικής.
∆ιάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάµηνα.
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Πρόγραµµα Μαθηµάτων
1 Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν τριάντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ) σε κάθε
εξάµηνο, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ΕΠΜ στα τέσσερα εξάµηνα φοίτησης. Συγκεκριµένα, όλοι οι φοιτητές/τριες
οφείλουν να παρακολουθήσουν τα προσφερόµενα µαθήµατα σε κάθε εξάµηνο από το Πανεπιστήµιο που επέλεξαν.
2 Οι παραδόσεις των µαθηµάτων του ΠΜΣ πραγµατοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.
3 Οι φοιτητές/τριες που συµµετέχουν στο ΠΜΣ εγγράφονται και παρακολουθούν υποχρεωτικά τα δύο (2) πρώτα
εξάµηνα στο Royal Institute of Technology της Στοκχόλµης. Στο τρίτο εξάµηνο οφείλουν να εγγραφούν και να
παρακολουθήσουν τα µαθήµατα σε ένα από τα συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια. Στο τέταρτο εξάµηνο οι
φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν διπλωµατική εργασία σε ένα από τα συνεργαζόµενα Πανεπιστήµιο. Ωστόσο, οι
φοιτητές που στο τρίτο εξάµηνο θα εγγραφούν και θα παρακολουθήσουν τα µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο Duke θα
παρακολουθήσουν υποχρωτικά το 4ο εξάµηνο στο ίδιο Πανεπιστήµιο. Επιπλέον, δεν είναι εφικτή η παρακολούθηση
στο Πανεπιστήµιο Duke του 4ο εξαµήνου αν ο/η φοιτητής/τήτρια δεν είχε εγγραφεί στο Πανεπιστήµιο Duke στο
τρίτο εξάµηνο. Οι φοιτητές/τριες που συµµετέχουν στο ΠΜΣ απολαµβάνουν τα προνόµια και υπόκεινται στους
κανονισµούς και τους κανόνες που είναι εν ισχύ στο πανεπιστήµιο όπου φοιτούν. Το Πανεπιστήµιο εγγραφής ορίζει
τον επιβλέποντα, στον οποίο οι φοιτητές/τριες µπορούν να απευθύνονται για συµβουλές ή για βοήθειά τους, κατά τη
διάρκεια της παραµονής τους στο ίδρυµα.
4 Τα ΠΜΣ αποτελείται από τέσσερα (4) εξάµηνα - δύο (2) έτη – και οι φοιτητές/τριες πρέπει να λάβουν εξήντα (60)
πιστωτικές µονάδες στο πρώτο έτος στο πρώτο Πανεπιστήµιο εγγραφής, τριάντα (30) ΕΠΜ στο τρίτο εξάµηνο στο
δεύτερο Πανεπιστήµιο. Στο τέταρτο εξάµηνο, οι φοιτητές/τριες µπορούν να εκπονήσουν τη διπλωµατική τους
εργασία σε οποιοδήποτε Πανεπιστήµιο, προκειµένου να ληφθούν οι τελευταίες τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες µε
την ολοκλήρωση της διπλωµατικής εργασίας. Ειδικά, οι φοιτητές/τριες που στο τρίτο εξάµηνο θα εγγραφούν και θα
παρακολουθήσουν τα µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο Duke υποχρεούνται να συνεχίσουν στο τέταρτο εξάµηνο στο
ίδιο Πανεπιστήµιο.
5 Η διπλωµατική εργασία γράφεται στο τέταρτο εξάµηνο του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα. Η διπλωµατική εργασία
κατατίθεται στο τέλος του τετάρτου εξαµήνου µε την οριστική µορφή της και υποστηρίζεται προφορικά ενώπιον
εξεταστικής επιτροπής στην αγγλική, µε συµµετοχή εκπροσώπων από τα Πανεπιστήµια που θα απονείµουν τίτλο
σπουδών στο/η συγκεκριµένο/η φοιτητή/τήτρια. Συµµετοχή εξωτερικών εξεταστών είναι δυνατή, όπως αυτή
περιγράφεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
6 Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται στα συνεργαζόµενα Πανεπιστήµια κατά τον εξής τρόπο:
1ο Έτος / 1ο Εξάµηνο
Όλοι οι φοιτητές/τήτριες παρακολουθούν τα µαθήµατα στο Royal Institute of Technology της Στοκχόλµης
Τίτλος Μαθήµατος

ΠΜ

Αειφόρα Παραγωγή Ενέργειας

6

Ρευστοµηχανική

6

Εισαγωγή στην Υπολογιστική ∆υναµική Ρευστών – Μαθηµατικά

6

Εισαγωγή σε Τεχνικές Μετρήσεων - Προηγµένες Τεχνικές Χρονικά Μεταβαλλόµενων Μετρήσεων

3

Προηγµένες Μηχανικές Ταλαντώσεις

6

Εισαγωγή στην Αεροµηχανική Στροβιλοµηχανών – Θέµα στην Αεροµηχανική: Μέρος 1

3

Σύνολο ΕΠΜ

30

1ο Έτος / 2ο Εξάµηνο
Όλοι οι φοιτητές/τήτριες παρακολουθούν τα µαθήµατα στο Royal Institute of Technology της Στοκχόλµης
Τίτλος Μαθήµατος

ΠΜ

Προηγµένη Μηχανική και Μέθοδοι Πεπερασµένων Στοιχείων

6

Θερµικές Στροβιλοµηχανές

6
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Εισαγωγή στην Αεροδυναµική µη Μόνιµης Κατάστασης – Βασική Θεωρία Αεροδυναµικής µη Μόνιµης
7,5
Κατάστασης – Εισαγωγή στην Απόσβεση
Προηγµένες Τεχνικές Χρονικά Μεταβαλλόµενων Μετρήσεων - Εισαγωγή σε Τεχνικές Μετρήσεων

3

Θέµα στην Αεροµηχανική: Μέρος 2 – Παρακολούθηση Σεµιναρίων – Σεµινάριο Ερευνητικής Εργασίας –
4,5
Θερινή Πρακτική Άσκηση σε Πανεπιστήµια/Βιοµηχανίες
Βασική Θεωρία Καύσης - Αστάθειες Καύσης και Ταλαντώσεις Καυστήρα

3

Σύνολο ΕΠΜ

30

2ο Έτος / 3ο Εξάµηνο (επιλογή Πανεπιστηµίων: Duke, Α.Π.Θ., Πανεπιστήµιο Λιέγης)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος Μαθήµατος

ΠΜ

Υποχρεωτικά Μαθήµατα
Προηγµένη ∆υναµική και Ταλαντώσεις – Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Στοχαστικές Ταλαντώσεις και Αξιοπιστία Κατασκευών – Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Μηχανική Θραύσης και Κόπωση Κατασκευών – Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Εφαρµογές Αεροµηχανικής σε Στροβιλοµηχανές – Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Μαθήµατα Επιλογής (δύο εκ των κάτωθι)
Πειραµατικές Μέθοδοι στις Ταλαντώσεις – Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Παρακολούθηση Καταπόνησης σε Στροβιλοµηχανές – Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Προηγµένος Έλεγχος στη ∆υναµική Κατασκευών – Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Σύνολο ΕΠΜ

30

2ο Έτος / 3ο Εξάµηνο - Πανεπιστήµιο Duke
Τίτλος Μαθήµατος

ΠΜ

Υποχρεωτικά Μαθήµατα
Θεµελιώδεις Πρακτικές Εργασίας για Μηχανικούς

6

Μεταβατική ∆υναµική

6

Ασταθής Αεροδυναµική

6

Μαθήµατα Επιλογής (δύο εκ των κάτωθι)
Συµπιεζόµενη Ροή Ρευστών

6

Μεταβατική Ρευστοµηχανική

6

Προηγµένη Αεροδυναµική

6

Σύνολo ΕΠΜ

30

2ο Έτος / 3ο Εξάµηνο - Πανεπιστήµιο Λιέγης
Tίτλος Μαθήµατος

ΠΜ

Υποχρεωτικά Μαθήµατα
Μηχανολογικός Σχεδιασµός Στροβιλοµηχανών - Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Μηχανική Θραύσης, Καταστροφή και Κόπωση - Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Επιλογή Υλικών - Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5
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Εκτενής Παραµόρφωση Στερεών – Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Μαθήµατα Επιλογής (δυο εκ των κάτωθι)
Αλληλεπιδραση Ρευστών-Στερεών - Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Μηχανική Σύνθετων Υλικών - Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Πειραµατικός Προσδιορισµός Ταλαντώσεων και Ανάλυση Καταστάσεων - Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3 5
Υπολογιστικός Σχεδιασµός Μηχανών - Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

5

Σύνολο ΕΠΜ

30

2ο Έτος / 4ο Εξάµηνο
Οι φοιτητές/τήτριες εκτός της κατεύθυνσης 3α εκπονούν τη διπλωµατική τους εργασίας σε ένα εκ των Πανεπιστηµίων
ΚΤΗ, ΠΛ και ΑΠΘ.
Τίτλος

ΠΜ

∆ιπλωµατική ∆ιατριβή – Σεµινάριο Ερευνητικής Εργασίας

30

Σύνολο ΕΠΜ

30

2ο Έτος / 4ο Εξάµηνο
Παρακολούθηση µαθηµάτων αντί διπλωµατικής εργασίας υποχρεωτικό για όσους έχουν επιλέξει το Πανεπιστήµιο
Duke στο 3ο Εξάµηνο
Τίτλος Μαθήµατος

ΠΜ

Υποχρεωτικά Μαθήµατα
Αρχές ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Τεχνολογίας

6

Προηγµένη Αεροελαστικότητα Μέρος 2

3

Θέµα Αεροµηχανικής: Μέρος 3

3

Προηγµένη Ρευστοµηχανική

6

Ανάλυση µε Μη Γραµµικά Πεπερασµένα Στοιχεία

6

Ακουστική στη Μηχανική

6

Σύνολο ΕΠΜ

30

Αριθµός εισακτέων: Ο αριθµός των εισακτέων δεν µπορεί να υπερβεί τους σαράντα (40).
Προσωπικό: Η υλοποίηση του παρόντος ΠΜΣ απασχολεί κυρίως µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, καθώς και µέλη ∆ΕΠ από άλλα Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και
µέλη ∆ΕΠ από άλλα συναφή Τµήµατα Ελληνικών Πανεπιστηµίων, διδάσκοντες των υπόλοιπων τριών (3)
συνεργαζόµενων Πανεπιστηµίων του ΠΜΣ και άλλες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, όπως αυτές ορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Νόµου 3685/08.
Υλικοτεχνική υποδοµή: Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιµοποιούνται οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας του Τµήµατος
Μηχανολόγων Μηχανικών µε τον εργαστηριακό και υπολογιστικό εξοπλισµό τους, καθώς και των άλλων τριών (3)
Πανεπιστηµίων που συµµετέχουν στο ΠΜΣ. Η βιβλιοθήκη και οι ειδικές βιβλιοθήκες των τεσσάρων (4) ιδρυµάτων θα
προσφέρουν στους φοιτητές/τριες άµεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευµένη βιβλιογραφία.
Υποτροφίες: Σηµαντικός αριθµός υποτροφιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαθέσιµος για το πρώτο ακαδηµαϊκό
έτος 2011-12. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.kth.se/thrust/ .
Μεταβατικές διατάξεις: Όλα τα θέµατα που τυχόν προκύπτουν και δεν προβλέπονται στην υπουργική απόφαση
ρυθµίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Πληροφορίες: Ιστοχώρος προγράµµατος http://www.kth.se/thrust/
Υπεύθυνος Α.Π.Θ.: Καθηγητής Σ. Νατσιάβας, Εργαστήριο ∆υναµικής Μηχανών.
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9.3

∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών

α) ΠΜΣ στη Μουσειολογία
Λειτουργεί σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 1777/2001 – Β7/572.
Τα Τµήµατα που συµµετέχουν είναι τα εξής:
• Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
• Μηχανολόγων Μηχανικών.
• Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
• Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.
β) ΠΜΣ στη Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνηµείων
Λειτουργεί σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 329/3-4-98 τ.Β’.
Τα Τµήµατα που συµµετέχουν (όλα του Α.Π.Θ.) είναι τα εξής:
• Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
• Πολιτικών Μηχανικών.
• Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών.
• Μηχανολόγων Μηχανικών.
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ.
• Χηµικών Μηχανικών.
• Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής.
γ) ΠΜΣ στις ∆ιεργασίες και Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών
Λειτουργεί σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 41/Β’/22-01-2003.
Τα Τµήµατα που συµµετέχουν (όλα του Α.Π.Θ.) είναι τα εξής:
• Χηµικών Μηχανικών.
• Μηχανολόγων Μηχανικών.
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ.
• Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής.
• Χηµείας.
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10. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10.1 Βιβλιοθήκες
Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών
Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών στεγάζεται σε χώρο δίπλα από τη Γραµµατεία του Τµήµατος
(βλ. σκαρίφηµα, σελ. VΙ, του παρόντος οδηγού). Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί την κοινότητα του τµήµατος που την
αποτελούν το Επιστηµονικό προσωπικό του τµήµατος (µέλη ∆ΕΠ, ΕΤΕΠ, κ.λπ.) και οι προπτυχιακοί και οι
µεταπτυχιακοί φοιτητές του, καθώς και τους επισκέπτες - ερευνητές που απευθύνονται στη Βιβλιοθήκη προκειµένου να
ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της. Την ευθύνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης έχει η Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Την επιτροπή
αυτή αποτελούν µέλη ∆ΕΠ που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, ενώ σε αυτή συµµετέχει και η
βιβλιοθηκονόµος του Τµήµατος.
Αντικειµενικοί στόχοι
Ο ρόλος της βιβλιοθήκης επικεντρώνεται στα εξής:
•

Υποστήριξη του προπτυχιακού προγράµµατος του Τµήµατος.

•

Υποστήριξη των µεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραµµάτων του Τµήµατος.

•

Αποτελεσµατική πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης εντός και εκτός του φυσικού της χώρου.

• Παροχή σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών υπηρεσιών, ανάλογα µε τη φύση των αναγκών σε κάθε περίπτωση.
Υλικό - θεµατικές κατηγορίες
Η βιβλιοθήκη καλύπτει όλες τις θεµατικές περιοχές που αφορούν την επιστήµη του µηχανολόγου µηχανικού, µε έµφαση
στις περιοχές που αποτελούν το αντικείµενο του προπτυχιακού προγράµµατος, των µεταπτυχιακών προγραµµάτων και
των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος.
Γλώσσες Υλικού
Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται κατά προτεραιότητα από βιβλία στην ελληνική, αγγλική, γερµανική, γαλλική
και ιταλική γλώσσα.
Ωράριο λειτουργίας
Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό καθηµερινά από τις 8.30π.µ.. έως τις 15.00µ.µ. Κατά τις επίσηµες αργίες η
βιβλιοθήκη παραµένει κλειστή.
Μέλη της βιβλιοθήκης - συνδροµές
Για να έχει κάποιος δικαίωµα χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης πρέπει να χαρακτηρισθεί µέλος µε την εγγραφή
του στη βιβλιοθήκη.
Η βιβλιοθήκη διακρίνει τα µέλη της σε τρεις κατηγορίες:
•

Τακτικά µέλη, που τα αποτελούν το προσωπικό και οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος.

•

Μέλη που ανήκουν µόνιµα ή προσωρινά στην ευρύτερη πανεπιστηµιακή κοινότητα.

•

Μέλη που δεν ανήκουν στην πανεπιστηµιακή κοινότητα αλλά που η επαγγελµατική τους ιδιότητα και τα
ενδιαφέροντά τους συνδέονται µε το αντικείµενο έρευνας και τις προσφερόµενες από τη βιβλιοθήκη υπηρεσίες.
Χρήση της συλλογής και δανεισµός
Το υλικό της βιβλιοθήκης είναι χωρισµένο σε κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος του και σύµφωνα µε την πολιτική χρήσης
και δανεισµού που ισχύει σε κάθε περίπτωση.
•

Βιβλία κανονικού δανεισµού διάρκειας 15 ηµερών µε δυνατότητα ανανέωσης του δανεισµού, εφόσον δεν έχει
γίνει κράτηση από άλλο µέλος.

•

∆ιδακτικά συγγράµµατα διάρκειας δανεισµού 30 ηµερών (συλλογή ΕΥ∆ΟΞΟΥ).

•

Βιβλία περιορισµένης διάρκειας δανεισµού 3 ηµερών.

•

Μη δανειζόµενα βιβλία (π.χ. πληροφοριακά, λεξικά, κατάλογοι, κ.λπ.) για αποκλειστική χρήση µέσα στο χώρο
της βιβλιοθήκης.

•

Περιοδικά για αποκλειστική χρήση µέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης.

• Υλικό σε ηλεκτρονική µορφή για αποκλειστική χρήση µέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης.
Για να έχει κάποιος δικαίωµα δανεισµού, πρέπει προηγουµένως να εγγραφεί στη βιβλιοθήκη. Με την εγγραφή του, η
βιβλιοθήκη τον κατατάσσει στο αρχείο µελών της και εκδίδει την προσωπική του κάρτα δανεισµού, η οποία φέρει τα
ατοµικά του στοιχεία και τον προσωπικό του κωδικό µε τον οποίο θα δανείζεται βιβλία. Το µέλος υποχρεούται να
ενηµερώνει τη βιβλιοθήκη σε κάθε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας και αριθµού τηλεφώνου. Με την εγγραφή
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του το µέλος δηλώνει ότι αποδέχεται τον κανονισµό λειτουργίας της βιβλιοθήκης και τους όρους δανεισµού του υλικού
της.
Όροι δανεισµού και παροχής υπηρεσιών
•

Κάθε τακτικό µέλος ή µέλος που ανήκει στην ευρύτερη πανεπιστηµιακή κοινότητα έχει δικαίωµα δανεισµού.

•

Κάθε τακτικό µέλος έχει δικαίωµα δανεισµού 4 βιβλίων περιορισµένης διάρκειας δανεισµού.

•

Τα µέλη που δεν ανήκουν στην Πανεπιστηµιακή κοινότητα έχουν δικαίωµα δανεισµού 1 βιβλίου κανονικού
δανεισµού για περιορισµένο χρονικό διάστηµα 3 ηµερών.

•

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο της συγγραφής της διπλωµατικής τους εργασίας έχουν δικαίωµα
δανεισµού 5 βιβλίων κανονικής διάρκειας δανεισµού µε παράταση χρόνου δανεισµού 4 εβδοµάδων. Οι
ενδιαφερόµενοι φοιτητές οφείλουν να προσκοµίσουν στη βιβλιοθήκη βεβαίωση ανάθεσης διπλωµατικής
εργασίας από τον επιβλέποντα καθηγητή, προκειµένου να δανειστούν τα βιβλία µε παράταση δανεισµού.

•

Όσοι ανήκουν στο Επιστηµονικό προσωπικό του Τµήµατος έχουν δικαίωµα δανεισµού 3 βιβλίων κανονικού
δανεισµού (ως τακτικά µέλη της βιβλιοθήκης) και επιπλέον δικαίωµα δανεισµού 10 βιβλίων κανονικού
δανεισµού για το διάστηµα του τρέχοντος εξαµήνου, εφόσον αυτά απαιτούνται για το εκπαιδευτικό τους έργο.
Στην περίπτωση που άλλο µέλος της βιβλιοθήκης εκφράσει την ανάγκη να χρησιµοποιήσει κάποιο ή κάποια
από τα βιβλία αυτά, η βιβλιοθήκη διακόπτει προσωρινά το δανεισµό και για διάστηµα µιας εβδοµάδας κάθε
φορά από την ηµέρα επιστροφής. Ειδικώς στα µέλη ∆ΕΠ παρέχεται το δικαίωµα διαρκούς δανεισµού, όσων
βιβλίων κρίνουν ότι τους είναι απαραίτητα. Τα εν λόγω βιβλία διατηρούνται απαραιτήτως στα γραφεία τους και
δανείζονται µέσω της υπηρεσίας της βιβλιοθήκης, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.

•

Στην περίπτωση που ζητείται από κάποιο µέλος υλικό το οποίο είναι δανεισµένο µε ανανέωση, ο δανεισµός
ανακαλείται. Το µέλος που έχει στην κατοχή του το υλικό οφείλει να το επιστρέψει στη βιβλιοθήκη µέσα σε δύο
µέρες από την ηµέρα της επίσηµης ειδοποίησής του.

•

Τα µέλη υποχρεούνται να επιστρέφουν τα βιβλία που δανείστηκαν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
δανεισµού τους.

•

Στην περίπτωση που κάποιο τακτικό µέλος επιθυµεί να ανανεώσει το δανεισµό, οφείλει να δηλώσει το αίτηµά
του την ηµέρα που λήγει ο δανεισµός, παρουσιάζοντας στη βιβλιοθήκη το συγκεκριµένο βιβλίο. Η ανανέωση
είναι δυνατή στην περίπτωση που δεν έχει γίνει κράτηση του συγκεκριµένου βιβλίου από άλλο µέλος.

•

Κάθε µέλος έχει δικαίωµα κράτησης βιβλίων. Για να µπορέσει κάποιος να δανειστεί βιβλίο ή βιβλία που
κράτησε, θα πρέπει ο λογαριασµός χρέωσής του να µην υπερβαίνει το όριο δανεισµού του. ∆ιαφορετικά θα
πρέπει πρώτα να επιστρέψει κάποιο από τα βιβλία που έχει ήδη στην κατοχή του.

•

Η βιβλιοθήκη έχει την υποχρέωση να διατηρήσει την κράτηση για 2 µέρες. Μετά το πέρας των 2 ηµερών η
κράτηση δεν ισχύει.

•

Ο εκπρόθεσµος δανεισµός επιβαρύνει το µέλος µε πρόστιµο ανά βιβλίο, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης βιβλίου
κανονικού δανεισµού. Το πρόστιµο ρυθµίζεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό χρέωσης υπηρεσιών.

•

Για τα βιβλία περιορισµένης διάρκειας δανεισµού, το πρόστιµο αυξάνεται κατά το ήµισυ του ποσού που ισχύει
για τα βιβλία κανονικού δανεισµού.

•

Το Τµήµα µε εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, εκδίδει κανονισµό χρέωσης των υπηρεσιών της
βιβλιοθήκης και καθορίζει τα πρόστιµα των εκπρόθεσµων δανεισµών.

•

Ιδιαίτερο τµήµα της συλλογής αποτελεί το µη δανειζόµενο υλικό που προορίζεται για αποκλειστική χρήση εντός
του χώρου της. Στο πληροφοριακό υλικό υπάγονται: περιοδικά, διατριβές, εγχειρίδια, ευρετήρια, λεξικά,
κατάλογοι, εγκυκλοπαίδειες, χάρτες, δισκέτες, CD-ROM.

•

Για την ορκωµοσία κάθε τελειόφοιτου του Τµήµατος απαιτείται η λήψη βεβαίωσης από τη βιβλιοθήκη που
βεβαιώνει ότι ο απόφοιτος δεν έχει καµία υποχρέωση απέναντι στη βιβλιοθήκη. Ακόµη, οι τελειόφοιτοι φοιτητές
παραδίδουν στη βιβλιοθηκονόµο τη διπλωµατική τους εργασία σε µορφή CD ROM. Στην περίπτωση φοιτητή
µε εκκρεµείς υποχρεώσεις απέναντι στη βιβλιοθήκη (εκκρεµής επιστροφή έντυπου υλικού ή οικονοµική
εκκρεµότητα από πρόστιµο) η βιβλιοθήκη δε χορηγεί τη σχετική βεβαίωση.

•

Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα να διαγράφει από τον κατάλογο των µελών τα άτοµα που επανειληµµένα
αρνήθηκαν να εφαρµόσουν τον κανονισµό της βιβλιοθήκης, επιδεικνύοντας προβληµατική συµπεριφορά. Σε
τέτοιες περιπτώσεις η βιβλιοθήκη αρχικά κάνει συστάσεις στο µέλος και στην περίπτωση άρνησης
συµµόρφωσής του µπορεί να ζητήσει από το ∆.Σ. τη διαγραφή του από τον κατάλογο µελών της.

•

Σε περίπτωση απώλειας, καθώς και µερικής ή ολικής καταστροφής εντύπων και CD-ROMs από κάποιο µέλος,
η βιβλιοθήκη έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από το µέλος αποζηµίωση για την αποκατάσταση της ζηµίας. Η
αποζηµίωση αυτή µπορεί να αποτελεί και την πραγµατική αξία του αντικειµένου σε περίπτωση απώλειας ή
καταστροφής που κρίνεται σηµαντική. Στην περίπτωση που το µέλος αρνείται να αποκαταστήσει τη ζηµία, η
βιβλιοθήκη µπορεί να προβεί στη διαγραφή του από το αρχείο µελών της, ακόµη και στην ποινική δίωξη αυτού,
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ανάλογα µε την περίπτωση.
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
• Για την αναζήτηση βιβλίων οι χρήστες µπορούν να συνδέονται µε τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του πανεπιστηµίου
στη διεύθυνση www.lib.auth.gr και να επιλέξουν από το σύνδεσµο «Κατάλογοι βιβλιοθήκης βιβλίων και
περιοδικών « την επιλογή « Κατάλογος βιβλιοθήκης OPAC». Θα πρέπει έπειτα να επιλέξει από την οθόνη στην
κορυφή της σελίδας την «Αναζήτηση», προκειµένου να εξιδεικεύσει την έρευνά του, παραθέτοντας τις «λέξεις
κλειδιά» που επιθυµεί. Όσοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων έρευνας,
µπορούν να απευθυνθούν στη Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Χρηστών στο τηλ. 2310994216 και
2310995378, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ltraining@lib.auth.gr.
Περισσότερες πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος στο τηλέφωνο 2310 995428 και στον ιστότοπο της
βιβλιοθήκης (http://lib.meng.auth.gr).

Άλλες Βιβλιοθήκες
Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν ακόµη:
•

Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που στεγάζεται στο
ίδιο κτίριο µε τα γραφεία του ΤΕΕ (Λεωφόρος Μ.Αλεξάνδρου 49). Λειτουργεί όλες τις εργάσιµες ηµέρες το πρωί
10 π.µ.-2.30 µ.µ. και το απόγευµα απο ∆ευτέρα έως Πέµπτη 5.00 µ.µ µε 8.00 µ.µ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310
883.185 και 2310-883.187.

•

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αµύνης 27 & Αλεξάνδρου Σβώλου, Τηλ. κέντρο 2310 374800.

•

Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

•

Βιβλιοθήκες πολλών άλλων φορέων, ιδρυµάτων και ξένων αποστολών (Βρετανικό Συµβούλιο, Ινστιτούτο Γκαίτε,
Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λπ.).

10.2 Εκπαιδευτικές Νησίδες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών υπάρχουν δύο εκπαιδευτικές νησίδες
ηλεκτρονικών υπολογιστών:
•

Η πρώτη νησίδα Η/Υ βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Ε, χρησιµοποιείται µόνο για τις ανάγκες του Τµήµατος
Μηχανολόγων Μηχανικών και περιλαµβάνει δίκτυο σύγχρονων προσωπικών υπολογιστών.

•

Η δεύτερη νησίδα Η/Υ χρησιµοποιείται για τις ανάγκες των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Χηµικών Μηχανικών, βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου ∆ και περιλαµβάνει δίκτυο συγχρόνων προσωπικών υπολογιστών.
Στις νησίδες Η/Υ µπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος µε
προτεραιότητα σ' αυτούς που εκπονούν τη διπλωµατική τους εργασία ή τη διδακτορική τους διατριβή. Οι νησίδες Η/Υ
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας, ενώ µπορούν επίσης να φιλοξενήσουν σεµινάρια εκπαιδευτικού
χαρακτήρα.
Όλοι οι φοιτητές του ΑΠΘ δικαιούνται να αποκτήσουν Ιδρυµατικό Λογαριασµό Χρήστη, µέσω του οποίου παρέχεται
ένα σύνολο από ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως προσωπικό email, ιστοσελίδες, πρόσβαση στο ασύρµατο δίκτυο του ΑΠΘ,
και άλλες. Περισσότερα για τις υπηρεσίες δικτύου που προσφέρει το Κ.Λ.∆. και αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση τους
θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://noc.auth.gr/services/. Οι φοιτητές του ΑΠΘ δικαιούνται επίσης πρόσβαση σε πόρους
λογισµικού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον διαδικτυακό τόπο http://web.itc.auth.gr/portal/ .

10.3 Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα
Στόχος του προγράµµατος πρακτικής άσκησης του Τµήµατος ήταν και είναι να ενσωµατώσει την ουσιαστική και
συστηµατική άσκηση των φοιτητών του στο πρόγραµµα σπουδών λαµβάνοντας υπόψη πάντα τα δεδοµένα της ελληνικής
πραγµατικότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή το Τµήµα χρηµατοδοτήθηκε στα πλαίσια ΕΠΕΑΕΚ σχεδίασε και
υλοποίησε, για πρώτη φορά σε οργανωµένη βάση, την αναγκαία για τους φοιτητές του πρακτική άσκηση. Συγκεκριµένα
το Τµήµα ανέπτυξε σηµαντική τεχνογνωσία στην επικοινωνία µε τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις/οργανισµούς µε σκοπό
την οριοθέτηση θέσεων πρακτικής άσκησης, στην ενηµέρωση και προετοιµασία των φοιτητών και στην εκτέλεση και
παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης. Είναι αξιοσηµείωτο ότι έχει δηµιουργηθεί ένας πυρήνας από βιοµηχανίες,
τεχνικά γραφεία, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και οργανισµούς που συνεργάσθηκαν και συνεργάζονται µε το Τµήµα για
την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του και ότι παράλληλα έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εµπιστοσύνης
µεταξύ των επιχειρήσεων που συνεργάζονται στα πλαίσια του προγράµµατος και του Τµήµατος.
Αντικείµενο της πρακτικής άσκησης είναι η εκπαίδευση του φοιτητή στους χώρους παραγωγής βιοµηχανικών
επιχειρήσεων/οργανισµών σύµφωνα µε το ωράριο εργασίας τους και για χρονικό διάστηµα περίπου τριών µηνών. Η
εκπαίδευση αυτή µπορεί να εµπίπτει σε έναν από τους παρακάτω τοµείς της επιλογής του φοιτητή:
α) Εκπαίδευση σε συστήµατα παραγωγής
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β) Εκπαίδευση σε συστήµατα παροχής υπηρεσιών
γ) Εκπόνηση µελετών ειδικών εφαρµογών
Πληροφορίες:
Τµήµα Μηχανολόγων
Γεωργιάδης Πάτροκλος, Καθηγητής Τηλ.: 2310996046
E-mail: geopat@auth.gr
Μανσούρ Γκαµπριέλ Αν. καθηγητής Τηλ.: 2310996345
E-mail: mansour@eng.auth.gr
Τσιάφης Ιωάννης Αν. Καθηγητής Τηλ.: 2310996034
E-mail: tsiafis@.auth.gr

10.4 Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό
Το πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών IAESTE
Η IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) είναι ένα µη κερδοσκοπικό
πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών τεχνικών κλάδων, απολύτως ανεξάρτητο από κάθε πολιτική σκοπιµότητα. Αποσκοπεί
στην απόκτηση, από την πλευρά των φοιτητών, τεχνικής εµπειρίας σχετιζόµενης µε το ευρύτερο αντικείµενο των
σπουδών τους, λειτουργεί προς όφελος των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, των βιοµηχανικών φορέων και των άλλων
οργανισµών που προσφέρουν ευκαιρία πρακτικής άσκησης στους φοιτητές και προάγει τη διεθνή κατανόηση και καλή
θέληση ανάµεσα στους φοιτητές όλων των εθνών ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, φύλου ή θρησκεύµατος.
Η Ελλάδα είναι µέλος της ένωσης. Στην τοπική επιτροπή της IAESTE τα µέλη της εργάζονται οικειοθελώς. Η Ελλάδα
ως δραστήριο µέλος του προγράµµατος, ανταλλάσσει θέσεις πρακτικής εξάσκησης µε την πλειοψηφία των χωρών που
συµµετέχουν.
Πληροφορίες
Πολυτεχνική Σχολή
Τηλ.: 2310.99.5829, Φαξ: 2310.99.5839
E-mail: iaeste@egnatia.ee.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://iaeste.eng.auth.gr/

Ο διεθνής οργανισµός AIESEC
Η AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) είναι διεθνής µη
κυβερνητικός οργανισµός, αποκλειστικά διοικούµενος από φοιτητές, µη κερδοσκοπικός, µη κοµµατικός, εθελοντικός και
εκπαιδευτικός. Προάγει την ειρήνη, την πολιτισµική κατανόηση και την ηγετικότητα. Ιδρύθηκε το 1948, στην Ελλάδα
βρίσκεται από το 1956 και στο Α.Π.Θ. από το 1991. Βρίσκεται σε 5 ηπείρους, σε 100 χώρες, σε περίπου 1100
πανεπιστήµια µε 23.000 µέλη σε ολόκληρο τον κόσµο.
Κύρια δραστηριότητα της AIESEC είναι το Πρόγραµµα ∆ιεθνούς Πρακτικής Άσκησης. Ουσιαστικά πρόκειται για τη
δυνατότητα που παρέχεται σε φοιτητές (3ου και 4ου έτους) και πρόσφατους πτυχιούχους (µέχρι 2 χρόνια από την
απόκτηση πτυχίου είτε σε προπτυχιακό είτε σε µεταπτυχιακό επίπεδο) να ζήσουν και να εργαστούν σε µια από χώρες
που απαρτίζουν το δίκτυο της AIESEC, για ένα χρονικό διάστηµα από 2 µήνες έως 1,5 χρόνο. Όλες οι δραστηριότητες
της AIESEC διοργανώνονται από τα µέλη της, τα οποία δουλεύουν εθελοντικά
Πληροφορίες
Γραφείο: Κτήριο Ν.Ο.Π.Ε
∆ιεύθυνση: AIESEC Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Πανεπιστηµιούπολη Τ.Θ 1577, 54006, Θεσσαλονίκη
E-mail: auth.gr@aiesec.net
Ιστοσελίδα: www.aiesec.gr, www.aiesec.org

10.5 Κινητικότητα φοιτητών
Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση (LLP)/Erasmus
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Πρόκειται για την Τοµεακή ∆ράση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «∆ια Βίου Μάθηση» 2007-2013 που αφορά την
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Με το πρόγραµµα Erasmus παρέχονται στους φοιτητές δύο δυνατότητες:
•

κινητικότητα για σπουδές σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο (σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια µε τα οποία έχουν
συναφθεί διµερείς συµφωνίες )

• κινητικότητα για πρακτική άσκηση
Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό, η οποία µπορεί να κυµαίνεται από 3 έως 12 µήνες, αποτελεί κατά κανόνα µέρος
του προγράµµατος σπουδών του Ιδρύµατος προέλευσης. Με αυτήν την προϋπόθεση παρέχεται ακαδηµαϊκή αναγνώριση
των σπουδών από το Ίδρυµα προέλευσης.
Στους φοιτητές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Erasmus παρέχονται υποτροφίες για την κάλυψη των επιπλέον
δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό. Το ύψος της υποτροφίας ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα
προορισµού.
Πληροφορίες
Τµήµα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Α.Π.Θ.
1ος όροφος Κτιρίου ∆ιοίκησης
Ε-mail : eurep-dept@auth.gr
Ιστοσελίδα : www.eurep.auth.gr

Το πρόγραµµα Τ.Ι.Μ.Ε.
Το T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από 51 κορυφαία πολυτεχνεία και
σχολές µηχανικών από 20 χώρες της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου κόσµου και έχει στόχο την υποστήριξη
προγραµµάτων ανταλλαγής φοιτητών και την ενίσχυση της διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την παραγωγή.
Αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το χρηµατοδοτεί για την λειτουργία του. Η διαχείριση των κονδυλίων
πραγµατοποιείται από το ιδρυτικό µέλος του δικτύου την École Centrale de Paris.
Το πρόγραµµα Τ.Ι.Μ.Ε. στοχεύει στα εξής:
∆ιεθνοποίηση της υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των µηχανικών µε την εφαρµογή ενός κοινού εκπαιδευτικού
προγράµµατος προσανατολισµένου σε φοιτητές των καλύτερων πολυτεχνείων του κόσµου.
∆υνατότητα απόκτησης δύο πτυχίων, του πανεπιστηµίου προέλευσης και υποδοχής. Τα δύο πτυχία απονέµονται µετά
από παρακολούθηση µαθηµάτων και στα δύο ιδρύµατα, συνολικής διάρκειας έξι ετών.
Επιβεβαίωση της αναγνώρισης της ποιότητας του πτυχίου που παρέχει το ίδρυµα προέλευσης ως ένα από τα καλύτερα
σε πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.
Τα οφέλη συµµετοχής των φοιτητών στο Τ.Ι.Μ.Ε είναι η διαπολιτισµικότητα και ευρωπαϊκού χαρακτήρα εκπαίδευση.
Οι ανταλλαγές σχεδιάζονται έτσι, ώστε να προσφέρουν µέσα στο πλαίσιο της συνολικής σειράς µαθηµάτων σπουδές, οι
οποίες οµογενοποιούν τα καλύτερα στοιχεία του διδακτικού προγράµµατος κάθε ιδρύµατος.
Σήµερα το πρόγραµµα αριθµεί περισσότερους από 2.500 αποφοιτήσαντες φοιτητές σ’ όλο τον κόσµο.
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σε συνεργασία µε το πολυτεχνείο υποδοχής µεταξύ των αρίστων υποψηφίων.
Η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., µετά από τιµητική πρόταση ιδρυτικών µελών του δικτύου της École Centrale de Paris,
εντάχθηκε ουσιαστικά στο δίκτυο Τ.Ι.Μ.Ε. το Σεπτέµβριο του 2004. Σε επίπεδο κοσµητείας έχει δηµιουργηθεί ειδική
επιτροπή µε εκπροσώπους από όλα τα τµήµατα της Πολυτεχνικής, µε σκοπό το συντονισµό και την οργάνωση των
ανταλλαγών των φοιτητών. Η συµµετοχή στο Τ.Ι.Μ.Ε. της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τµήµατος Μηχανολόγων
Μηχανικών κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, λόγω των δυνατοτήτων προώθησης της συνεργασίας σε θέµατα εκπαίδευσης
και έρευνας µε αξιόλογα πολυτεχνεία.
Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών συµµετέχει δραστήρια στο Τ.Ι.Μ.Ε. έχοντας στείλει στην École Centrale de Paris
τρεις από τους καλύτερους φοιτητές του (Θανάσης Κόλλιας 2005-2007, Στέφανος Τσιακµάκης 2006-2008, Αλέξανδρος
Κεσίδης 2007-2009). Το Τµήµα βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επέκτασης των ανταλλαγών και µε άλλα Πολυτεχνεία της
Ευρώπης, κυρίως της Γερµανίας.
Πληροφορίες
Ιστοσελίδα: http://www.time-association.org/
Στο Τµήµα: Καθηγητής Ζήσης Σαµαράς, zisis@auth.gr

10.6 Στάθµευση στους Χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής
Στην περιοχή της Πολυτεχνικής Σχολής υπάρχει περιορισµένος αριθµός θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων φοιτητών
µεταξύ των πτερύγων των αιθουσών διδασκαλίας, µε είσοδο από τη Βόρεια πλευρά. Για τον έλεγχο των εισερχοµένων
υπάρχει διαδικασία προµήθειας ειδικού σήµατος από την Κοσµητεία της Πολυτεχνικής Σχολής. Πάντως, εξαιτίας του
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περιορισµένου διαθέσιµου χώρου αλλά και για ελαχιστοποίηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο κέντρο, συνιστάται
στους φοιτητές µας να προτιµούν για τη µετακίνησή τους από και προς την Πολυτεχνική Σχολή τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς.

10.7 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
΄Ολοι οι φοιτητές του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνδροµή, για συγκεκριµένο κάθε φορά λόγο, ειδικών
Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου προκειµένου να τους συνδράµουν σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους ή ακόµη και να γίνουν οι ίδιοι εθελοντές προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε
συναδέλφους / συµφοιτητές τους που τις έχουν ανάγκη.

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας
Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, έχει ως στόχο να δηµιουργήσει συνθήκες που θα καταστήσουν το
Πανεπιστήµιο χώρο προσβάσιµο σε όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρόσβαση
των ΑµεΑ, όπου η δυσκολία προσβασιµότητας στο χώρο καθιστά δύσκολη και την προσβασιµότητα στη γνώση.
Για το λόγο αυτό φοιτητές µε προβλήµατα όρασης εκπαιδεύονται από ειδικευµένα µέλη ∆ΕΠ στη χρήση ηλεκτρονικών
µηχανηµάτων σε ορισµένες βιβλιοθήκες του ΑΠΘ όπου υπάρχουν εκτυπωτές Braille. Επίσης φροντίζει – στο µέτρο του
δυνατού- και για τη διευκόλυνση χορήγησης σε αυτούς συγγραµµάτων µε φωνητική απόδοση.
Παρέχει λεωφορείο ΑµεΑ, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φοιτητών µε αναπηρίες, ώστε να διευκολύνεται
η µετακίνησή τους κατά τη διάρκεια της ακαδηµαϊκής χρονιάς και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Στο
πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και το Πρόγραµµα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΑΠΘ, το οποίο διαθέτει οµάδα εθελοντών, που
ως επί το πλείστον είναι φοιτητές. email: selfhelp@auth.gr
Επίσης, η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας έχει εδώ και χρόνια καθιερώσει στο ΑΠΘ το θεσµό της
Εθελοντικής Αιµοδοσίας και την ως εκτούτου δηµιουργία Τράπεζας Αίµατος στο ΑΧΕΠΑ, ενώ από το Μάιο του
2007 ιδρύθηκε και Τράπεζα Αίµατος στο ΤΕΦΑΑ Σερρών σε συνεργασία µε την ΕΚΠΥ και το Γενικό Νοσοκοµείο
Σερρών. Η εθελοντική αιµοδοσία πραγµατοποιείται δυο φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια των µηνών Νοεµβρίου και
Απριλίου, στο χώρο της Αίθουσας Τελετών του Α.Π.Θ. µε απώτερο στόχο -εφικτό και άµεσο- οι ανάγκες σε αίµα να
καλύπτονται αποκλειστικά από την Εθελοντική Αιµοδοσία, η οποία σήµερα καλύπτει γύρω στο 40% των συνολικών
αναγκών. Συµµετοχή στην αιµοδοσία, η οποία είναι µια ασφαλής διαδικασία χωρίς επιπλοκές, µπορούν να έχουν όλοι
και όλες πάνω από 18 ετών που δεν έχουν ειδικά προβλήµατα υγείας.
socialcom@ad.auth.gr
Email:
fititikiline@ad.auth.gr
Website: http://spc.web.auth.gr/
Τηλ/ Fax: 2310 995386
2310 995360

Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Οµάδων του
ΑΠΘ
Το Παρατηρητήριο της Ακαδηµαϊκής Πορείας των Φοιτητών που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Οµάδες έχει ως
κύριο στόχο του να συνδράµει στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:
• οι φοιτητές µε αναπηρία,
• οι αλλοδαποί φοιτητές,
• οι µειονοτικοί και οι οµογενείς ή παλιννοστούντες φοιτητές,
• αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία φοιτητών, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους παρουσιάζουν κάποιο
ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών τους πρόβληµα.
Οι ως άνω φοιτητές µπορούν να ενηµερώνουν απευθείας την Επιτροπή του Παρατηρητηρίου -όπως επίσης να
ενηµερώνουν και τους Συµβούλους Σπουδών του Τµήµατός τους- για τυχόν σοβαρά προβλήµατα που ανακύπτουν κατά
την πορεία των σπουδών τους και τα οποία προκύπτουν είτε λόγω της ιδιότητάς τους ως φοιτητών ΑµεΑ, είτε ως
αλλοδαπών φοιτητών ή ακόµα ως µειονοτικών φοιτητών (π.χ. προβλήµατα µε την ελληνική γλώσσα, ανάγκη για παροχή
εξειδικευµένης ορολογίας), είτε λόγω έκτακτων προβληµάτων υγείας τους.
Email:
stud-observ@ad.auth.gr
Website: http://acobservatory.web.auth.gr/
Τηλ/Fax: 2310.995360
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Επιτροπή Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης
Η Επιτροπή Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης έχει ως στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των
δοµών που προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια και συµβουλευτική στήριξη στους φοιτητές του ΑΠΘ µέσω του Κέντρου
Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) που λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο.
Οι υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ παρέχονται όχι µόνο στους φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ, αλλά και στο προσωπικό
του Πανεπιστήµιου.
Συνεργάζεται στενά µε άλλες Επιτροπές συναφούς αντικειµένου και διοργανώνει Ηµερίδες για διάλογο µε τους
φοιτητές/φοιτήτριες, όπως και µε το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
Στους άµεσους στόχους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. είναι η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας Ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής στο
Πανεπιστήµιο, µε σκοπό την άµεση βοήθεια σε άτοµα που βρίσκονται σε κρίση και σε άτοµα µε προσωπικές δυσκολίες,
που σε πρώτη φάση αισθάνονται µεγαλύτερη ασφάλεια να µιλήσουν για τα προβλήµατα τους όταν υπάρχει ανωνυµία και
απουσιάζει η οπτική επαφή.
Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. βρίσκεται στο ισόγειο της Κάτω Πανεπιστηµιακής Φοιτητικής Λέσχης, στο χώρο της Υγιειονοµικής
Υπηρεσίας, στα γραφεία 5 & 8.
Email:
vpapadot@ad.auth.gr
Τηλ.:
2310 992643 & 2310992621
Fax:
2310 992607 & 210992621

Επιτροπή Εθελοντισµού
Η Επιτροπή Εθελοντισµού ως κύριο στόχο της έχει την προώθηση στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας της ιδέας
του εθελοντισµού και την καλλιέργεια αυτής ως σύγχρονου αιτήµατος.
Με βάση το στόχο αυτό η Επιτροπή Εθελοντισµού έχοντας και ως κίνητρό της τη βελτίωση της καθηµερινότητας όλων
όσοι βρίσκονται στο ΑΠΘ – φοιτητές, καθηγητές και εργαζόµενοι – µε µικρές αλλά ουσιαστικές ενέργειες σε τοµείς
όπως είναι τα φοιτητικά θέµατα, το περιβάλλον και η κοινωνική προσφορά, ενθαρρύνει όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής
κοινότητας να πάρουν πρωτοβουλίες, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις ξεκινώντας από τα απλά, µικρά και υλοποιήσιµα.
Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη αρχίσει να δηµιουργούνται ∆ίκτυα Εθελοντισµού ανά Τµήµα /Σχολή καταρχάς από ένα
µέλος ∆ΕΠ και ένα φοιτητή, προκειµένου µέσω ενηµερωτικών εκδηλώσεων, να δηµιουργηθεί σώµα εθελοντών στο κάθε
Τµήµα / Σχολή του ΑΠΘ.
Email:
vrect-ac-secretary@auth.gr
Τηλ:
2310996713, 996708
Fax:
2310996729
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11. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αθανασάκης ∆ηµήτριος
Αϊδαρίνης Ιωάννης
Αλεξίου ∆ήµητρα
Αναστασίου Στέφανος
Ανδρεάδης Γεώργιος
Βλαχοκώστας Χρίστος
Βλάχος ∆ηµήτριος
Γεωργιάδης Πάτροκλος
Γιαµά Ευφροσύνη
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Γκούλια Μανιού Καλλιόπη
Γούλας Απόστολος
Γρηγοριάδου Μαριάνθη
Ευαγγελοπούλου Μαλαµατή
Ευσταθίου Κυριάκος
Ιακώβου Ελευθέριος
Καλιδαρόπουλος Γεώργιος
Κάλφας Ανέστης
Καραγιαννίδης Αβραάµ
Καρατζάς Κωνσταντίνος
Κίκας Νικόλαος
Κικίδης Παναγιώτης
Κολτσάκης Γρηγόριος
Κούντη ∆ήµητρα
Κωνσταντίνου Μαρία
Μανσούρ Γκαµπριέλ
Μαυρόπουλος Αζαρίας
Μιχαηλίδης Αθανάσιος
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Μπάρµπας Φώτιος
Μπασούκος Αναστάσιος
Μπουζάκης Κων/νος-∆ιονύσιος
Νανέρης Χρήστος
Νατσιάβας Σωτήριος
Νιτσοπούλου Ξενίδου Κοραλία
Νιτσοτόλη Κουκουνάρη Αφέντω
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Ντούρος Ιωάννης
Ξανθόπουλος Αναστάσιος4
Οσσανλής Ιωάννης
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Άγις
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Παπαζαχαρίας Αθανάσιος
Παπακώστας Κωνσταντίνος

4

Βαθµ.
Ε∆ΙΠ
Ε∆ΙΠ
Ι∆ΑΧ
ΕΤΕΠ
Επ.Καθ.
Ι∆ΑΧ
Αν.Καθ.
Καθ.
Ι∆ΑΧ
Ε∆ΙΠ
ΕΤΕΠ
Καθ.
ΕΕΠ
ΕΤΕΠ
Αν.Καθ.
Καθ.
Επ.Συν.
Επ.Καθ.
Αν.Καθ.
Αν.Καθ.
Επ.Συν.
Επ.Συν.
Αν.Καθ.
∆ιοικ.
∆ιοικ.
Αν.Καθ.
Ι∆ΑΧ
Καθ.
Αν.Καθ.
Καθ.
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
Καθ.
Ι∆ΑΧ
Καθ.
∆ιοικ.
ΕΤΕΠ
Επ.Καθ
Ι∆ΑΧ
Λέκ.
Ι∆ΑΧ
Λέκ.
Καθ.
Ε∆ΙΠ
Ε∆ΙΠ
Επ.Καθ.

Αναµένεται ο διορισµός από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εργαστ.
Β∆
ΕΜΡΣ
ΓΡΑ
ΕΜ
ΕΕ∆Μ
ΕΜΘΠΜ
ΕΣΜΠΑ
ΕΟ∆Ε
ΕΚΣ∆
ΕΕ∆Μ
ΕΜΡΣ
ΕΜΡΣ
ΕΕ∆Μ
ΕΣΜΜΣ
ΕΕ∆Μ
ΕΣΜΠΑ
ΕΕ∆Μ
ΕΜΡΣ
ΕΜΘΠΜ
ΟΕΣΠ
ΕΚΣ∆
ΕΚΣ∆
ΕΕΘ
ΓΡΑ
ΒΙΒ
ΕΕ∆Μ
ΕΜ
ΕΣΜΜΣ
ΕΜ
ΕΜΘΠΜ
ΕΜΘΠΜ
ΟΕΣΠ
ΕΕ∆Μ
ΕΜΘΠΜ
Ε∆ΥΜ
ΓΡΑ
ΕΜΘΠΜ
ΕΕΘ
ΕΜΘΠΜ
Β∆
ΕΜΘΠΜ
ΕΣΜΜΣ
ΕΚΣ∆
ΕΚΣ∆
ΕΕΘ
ΕΚΣ∆

Τηλ.
2310 996038
2310 996057
2310 996071
2310 996006
2310 996355
2310 994109
2310 995969
2310 996046
2310 996153
2310 996067
2310 996002
2310 996001
2310 996079
2310 996007
2310 996044
2310 995970
2310 996055
2310 994166
2310 994165
2310 994176
2310 996081
2310 996220
2310 995870
2310 996072
2310 995428
2310 996345
2310 995892
2310 996073
2310 995891
2310 996011
2310 996045
2310 994189
2310 996021
2310 996060
2310 996088
2310 996022
2310 994190
2310 996003
2310 996054
2310 995896
2310 996054
2310 996035
2310 996015
2310 996089
2310 996052
2310 996025

∆ιεύθυνση e-mail
athandim@meng.auth.gr
aidarini@auth.gr
secretary@meng.auth.gr
andreadi@eng.auth.gr
vlahoco@aix.meng.auth.gr
vlachos1@auth.gr
geopat@auth.gr
fgiama@auth.gr
gianno@auth.gr
goulas@eng.auth.gr
marianti@auth.gr
mata@meng.auth.gr
efstathi@eng.auth.gr
eiakovou@auth.gr
kalidaro@auth.gr
akalfas@auth.gr
akarag@auth.gr
kkara@eng.auth.gr
kikas@eng.auth.gr
pikikidis@otenet.gr
grigoris@auth.gr
d.kounti@meng.auth.gr
mansour@eng.auth.gr
azarias@auth.gr
mihailidis@meng.auth.gr
nmichail@eng.auth.gr
moussio@eng.auth.gr
fotisb@aix.meng.auth.gr
abas@meng.auth.gr
bouzakis@eng.auth.gr
chris@aix.meng.auth.gr
natsiava@auth.gr
afedo@aix.meng.auth.gr
leon@auth.gr
jdouros@aix.meng.auth.gr
axanthop@auth.gr
giannis@aix.meng.auth.gr
pan@auth.gr
agis@eng.auth.gr

dinpap@eng.auth.gr
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Παρασκευοπούλου Ροδούλα
Πασπαλάς Κωνσταντίνος
Περκουλίδης Γεώργιος
Πιστικόπουλος Παναγιώτης
Πρινέας Χαράλαµπος
Σαββαΐδης Γεώργιος
Σαλπιστής Χρήστος
Σαµαράς Ζήσης
Σαραλή Αικατερίνη
Σεφερλής Παναγιώτης
Σισµανίδης Ιωάννης
Σκολιανός Στέφανος
Σκορδάρης Γεώργιος
Σλίνη Θεοδώρα
Ταγαράς Γεώργιος
Τάνιος Γεώργιος
Τοπαλοπούλου Κεχαγιά Βάσω
Τσιάφης Ιωάννης
Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Τσιπάς ∆ηµήτριος
Υάκινθος Κυριάκος

Βαθµ.
Λέκ.
Επ.Συν.
Ι∆ΑΧ
Ι∆ΑΧ
ΕΤΕΠ
Αν.Καθ.
Επ.Καθ.
Καθ.
∆ιοικ.
Αν.Καθ.
ΕΤΕΠ
Καθ.
Επ.Καθ.
Ι∆ΑΧ
Καθ.
ΕΤΕΠ
∆ιοικ.
Αν.Καθ.
Αν.Καθ.
Καθ.
Αν.Καθ.

Εργαστ.
ΕΕ∆Μ
ΕΚΣ∆
ΕΜΘΠΜ
ΕΕΘ
Β∆
ΕΣΜΜΣ
ΕΣΜΜΣ
ΕΕΘ
ΓΡΑ
Ε∆ΥΜ
ΕΜ
ΕΜ
ΕΕ∆Μ
ΕΜΘΠΜ
ΕΟ∆Ε
ΕΣΜΜΣ
ΓΡΑ
ΕΕ∆Μ
ΕΚΣ∆
ΕΜ
ΕΜΡΣ

Τηλ.
2310 996028
2310 996065
2310 994181
2310 995911
2310 996018
2310 996005
2310 996070
2310 996014
2310 996020
2310 994229
2310 996056
2310 996063
2310 996027
2310 996045
2310 996062
2310 996086
2310 996032
2310 996034
2310 996084
2310 996013
2310 996411

∆ιεύθυνση e-mail
paraskeu@auth.gr
paspalas@eng.auth.gr
gperk@aix.meng.auth.gr
pequod@eng.auth.gr
chprinea@auth.gr
gsavaidis@meng.auth.gr
chrsalp@meng.auth.gr
zisis@auth.gr
seferlis@auth.gr
sismanit@auth.gr
sko@eng.auth.gr
gskor@eng.auth.gr
lora@aix.meng.auth.gr
tagaras@auth.gr

tsiafis@eng.auth.gr
tsil@eng.auth.gr
tsipas@eng.auth.gr
kyros@eng.auth.gr

Συντοµογραφίες:
Α∆Ε
ΑΥ∆
Β∆
∆ΕΠ
Ε∆ΥΜ
ΕΕΠ
Ε∆ΙΠ
ΕΕ∆Μ
ΕΕΘ
ΕΚΣ∆
ΕΜ
ΕΜΘΠΜ
ΕΜΡΣ
ΕΟ∆Ε
ΕΣΜΜΣ
ΕΣΜΠΑ
ΕΤΕΠ
Ι∆ΑΧ
ΜΥ
ΟΕΣΠ
ΠΜΣ
ΣΕΕΕ
Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ.
ECTS

: Αποσπασµένος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
: Άµισθος Υποψήφιος ∆ιδάκτορας
: Βιοµηχανική ∆ιοίκηση
: ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
: Εργαστήριο ∆υναµικής Μηχανών
: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
: Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό
: Εργαστήριο Εργαλειοµηχανών και ∆ιαµορφωτικής Μηχανολογίας
: Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής
: Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών ∆ιεργασιών
: Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας
: Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
: Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλοµηχανών
: Εργαστήριο Οργάνωσης και ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων
: Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασµού
: Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης
: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
: Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου
: Μεταπτυχιακός Υπότροφος
: Οµάδα Εφαρµογών Συστηµάτων Πληροφορικής
: Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
: Συνεργάτης σε ερευνητικά προγράµµατα µε σύµβαση Έργου Επιτροπής Ερευνών
: Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μαθησης και Θρησκευµάτων
: European Credit Transfer System

