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ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΝΟΨΗ 

 

 

Ι. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι επόμενες παράγραφοι συνοψίζουν στοιχεία της φυσιογνωμίας του Πενταετούς 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

Το Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ5) του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης 
και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαμορφώθηκε με γνώμονα να παρέχει τις 
αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση δραστηριότητας Μηχανικού σε 
δύο πεδία: 

(1) Βιομηχανική Παραγωγή. 

Στο πεδίο της βιομηχανικής παραγωγής, το ΠΣ5 προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο 
για την απασχόληση με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την 
ασφαλή λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διατάξεων κάθε μορφής. 
Επιπλέον, ένα τμήμα των μαθημάτων χρησιμοποιεί ως αναφορά τις διάφορες 
διεργασίες και συστήματα του βιομηχανικού τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας. Στα 
μαθήματα αυτά, το παράδειγμα της Κλωστοϋφαντουργίας προσφέρει μια βάση για 
την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη εξέταση των θεμάτων της βιομηχανικής 
πρακτικής, π.χ. από την παραγωγή ενέργειας έως τη συσκευασία, από την αρχική 
σχεδίαση έως τον έλεγχο της κάθε κατασκευαστικής λεπτομέρειας, από τον 
προγραμματισμό παραγωγής έως την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων κ.λπ. 

(2) Διοίκηση και Διαχείριση 

Στο πεδίο της Διοίκησης και της Διαχείρισης, το ΠΣ5 καλύπτει τις σύγχρονες μεθόδους 
για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πληροφοριών, την υποβοήθηση των 
διαδικασιών λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο 
και την επιτήρηση των συστημάτων της βιομηχανικής παραγωγής. Η θεματολογία των 
σχετικών μαθημάτων επικεντρώνεται, ειδικότερα, στις ψηφιακές μεθόδους και 
τεχνολογίες. Έτσι, το πρόβλημα της διοίκησης και διαχείρισης αντιμετωπίζεται ενιαία 
και ολοκληρωμένα σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες, π.χ. από το 
επίπεδο του βιομηχανοστασίου και του αυτοματισμού της μηχανής έως το επίπεδο 
της Διαδικτυωμένης παραγωγικής αλυσίδας και των διασυνδεόμενων βιομηχανικών 
μονάδων ανά την υφήλιο (globalcluster) κ.λπ. 
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Δομή του Προγράμματος Σπουδών 

Για την υποστήριξη του γνωσιακού περιεχομένου των δύο πεδίων (Βιομηχανικής Παραγωγής 
και Διοίκησης και Διαχείρισης), το ΠΣ5 περιλαμβάνει 94 μαθήματα εκ των οποίων 49 (48 
διδασκόμενα και η Πρακτική Άσκηση) κατανέμονται σε δύο Ροές εξειδίκευσης. 

Η Ροή 1 «Σχεδιασμού Συστημάτων» περιλαμβάνει 26 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, στο 
έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα της Ροής 1 δίνουν κυρίως έμφαση 
στη συστημική θεώρηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και διεργασιών και στον ιδιαίτερο 
ρόλο των ψηφιακών μέσων και μεθόδων σε αυτές. 

Η Ροή 2 «Βιομηχανικής Παραγωγής» περιλαμβάνει 22 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, στο 
έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα της Ροής 2 δίνουν έμφαση στην 
αποτελεσματική συγκρότηση των βιομηχανικών διεργασιών και στην εμβάθυνση στις 
μεθόδους παραγωγής. 

Οι δύο Ροές υποστηρίζονται από 45 υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων τα 42 
συγκροτούν τον βασικό κύκλο σπουδών στα πρώτα τρία έτη σπουδών, και άλλα τρία 
περιλαμβάνονται στα δύο τελευταία  έτη σπουδών. 

 

Ειδικότερα, η ακαδημαϊκή διαδρομή για την απόκτηση του τίτλου του Μηχανικού 
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής περιλαμβάνει τα εξής: 

(α) επιτυχή παρακολούθηση 42 υποχρεωτικών μαθημάτων στα πρώτα τρία έτη σπουδών 
και επί πλέον 3 υποχρεωτικών μαθημάτων, ανά ένα στο έβδομο, όγδοο και ένατο 
εξάμηνο, 

(β) επιτυχή παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών επιλογής μαθημάτων, ανά έξι στο έβδομο, 
όγδοο και ένατο εξάμηνο, και 

(γ) επιτυχή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο δέκατο εξάμηνο. 

Προαιρετικά, ένα από έξι μαθήματα του ένατου εξαμήνου μπορεί να αντικατασταθεί από 
Πρακτική Άσκηση τρίμηνης διάρκειας. 

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχεί συνολικά σε 
300 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), κατανεμημένες ως εξής: 

- τα μαθήματα των τριών πρώτων ετών (εξάμηνα 1-6) αντιστοιχούν σε 90 Πιστωτικές 
Μονάδες 

- τα μαθήματα των τριών επόμενων εξαμήνων (έβδομο έως ένατο)αντιστοιχούν σε 90 
Πιστωτικές Μονάδες 

- η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες. 
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Πλεονεκτήματα και προοπτική των αποφοίτων 

Οι απόφοιτοι του ΠΣ5 είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, με  τις δραστηριότητες, το γνωσιακό 
υπόβαθρο και τα επαγγελματικά δικαιώματα  του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, τα 
οποία καθορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ.99/Α’/05-11-2018. 

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ΠΣ5 και σε σχέση με τα αντίστοιχα υφιστάμενα προγράμματα, 
οι σπουδές του ΜΠΔ εμπλουτίζονται σε ορισμένες σημαντικές διαστάσεις. 

(α) Μέσω της έμφασης στις ψηφιακές τεχνολογίες, το ΠΣ5 προάγει γνώσεις κατάλληλες για το 
αναδυόμενο βιομηχανικό τοπίο. Σε αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι προσθετικές 
κατεργασίες (AdditiveManufacturing), η Διαδικτυακή ολοκλήρωση των συστημάτων 
πληροφορίας σε πολλαπλές κλίμακες (Cyber-physicalSystems), η διαχείριση της ασφάλειας 
των πληροφοριών στον κυβερνο-χώρο (Cyber-security), η υπολογιστική νέφους 
(CloudComputing) και οι άλλοι πυλώνες της εξελισσόμενης 4ης Βιομηχανικής ή Τεχνολογικής 
Επανάστασης (Industry 4). 

(β) Μέσω της αξιοποίησης του υποδείγματος της Κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας, το ΠΣ5 
προσφέρει μια εννοιολογικά και θεματικά ενιαία γνώση της βιομηχανικής αλυσίδας 
σχηματισμού αξίας (Valuechain). Αυτή η γνώση καλύπτει με λογικά συνεχή τρόπο όλες τις 
διαστάσεις της βιομηχανικής παραγωγής: τεχνολογική, ενεργειακή, οικονομο-τεχνική, 
περιβαλλοντική, θεσμική και επενδυτική. Ακόμη, συνδέεται με μια ανακάμπτουσα βιομηχανία, 
με ιδιαίτερα «Ελληνική» ιστορία και φυσιογνωμία, και με μία ανοδική δυναμική, η οποία 
μπορεί προοπτικά να συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη. 

Συνολικά, αυτή η ιδιαίτερη διπλή έμφαση εφοδιάζει τους αποφοίτους του Πενταετούς 
Προγράμματος Σπουδών Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής με γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες για τη δραστηριότητα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης του 
μέλλοντος. 

Έτσι, το ΠΣ5 στοχεύει να συμβάλει ευρύτερα στην αναστροφή της διαρροής των νέων από τη 
χώρα και από τα επαγγέλματα του Μηχανικού και στην ανάπτυξη ουσιαστικών ακαδημαϊκών 
και ερευνητικών συνεργειών με αντίκρυσμα στην Ελληνική και την περιφερειακή 
πραγματικότητα. 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

1o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΔ. 
ΩΡΕΣ 

ΦΕ ECTS 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I Υ 4 130 5 

ΦΥΣΙΚΗ Ι Υ 4 125 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Υ 4 115 4 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υ 4 120 4 

ΧΗΜΕΙΑ Ι Υ 4 120 4 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Υ 4 130 5 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ 4 120 4 

ΣΥΝΟΛΟ  28 860 30 

 

 

 

 

2o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΔ. 
ΩΡΕΣ 

ΦΕ ECTS 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Υ 4 120 4 

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Υ 4 130 5 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υ 4 115 4 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Υ 4 130 5 

ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ Υ 4 120 4 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ 4 120 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Υ 4 105 4 

ΣΥΝΟΛΟ  28 840 30 
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3o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΔ. 
ΩΡΕΣ 

ΦΕ ECTS 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Υ 4 120 4 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Υ 5 140 5 

CAD/CAM Υ 4 105 4 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Υ 4 130 5 

ΥΛΙΚΑ Ι Υ 4 120 4 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ 4 125 4 

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ 4 120 4 

ΣΥΝΟΛΟ  29 860 30 

 

 

 

 

4o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΔ. 
ΩΡΕΣ 

ΦΕ ECTS 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Υ 4 130 5 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  Υ 5 130 5 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Υ 4 120 4 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  Υ 4 115 4 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Υ 4 105 4 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Υ 4 105 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ 4 120 4 

ΣΥΝΟΛΟ  29 825 30 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 (ΑΓΓΛΙΚΑ Ι)     
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5o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΔ. 
ΩΡΕΣ 

ΦΕ ECTS 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Υ 5 130 5 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Υ 4 130 5 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ 4 120 4 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι Υ 4 120 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) 

Υ 4 120 4 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) Ι Υ 4 120 4 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ 4 105 4 

ΣΥΝΟΛΟ  29 845 30 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 (ΑΓΓΛΙΚΑ IΙ)     

 

 

 

 

6o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΔ. 
ΩΡΕΣ 

ΦΕ ECTS 

     

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ Υ 4 120 4 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ 3 115 4 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Υ 4 105 4 

ΥΛΙΚΑ ΙΙ Υ 4 120 4 

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Υ 5 130 5 

ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ Υ 4 130 5 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Υ 4 120 4 

ΣΥΝΟΛΟ  28 840 30 
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7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΡΟΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΔ. 
ΩΡΕΣ 

ΦΕ ECTS 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ 4 130 6 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  (Επιλογή έξι μαθημάτων) 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΥ 4 120 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΥ 4 120 4 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ – CNC ΕΥ 4 110 4 

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 3D PRINTING ΕΥ 4 110 4 

ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΕΓΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΥ 4 115 4 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΥ 4 110 4 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΕ ΕΥ 4 110 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΥ 4 115 4 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΥ 4 115 4 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 2: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Επιλογή έξι μαθημάτων) 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΕΥ 4 120 4 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΕΥ 4 120 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ  ΕΥ 4 110 4 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΝΩΝ ΕΥ 4 115 4 

ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι ΕΥ 4 110 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ CAD ΕΥ 4 120 4 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΥ 4 120 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ ΕΥ 4 120 4 

ΣΥΝΟΛΟ  28 
790

-
850 

30 
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8ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΡΟΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΔ. 
ΩΡΕΣ 

ΦΕ ECTS 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Υ 4 130 6 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  (Επιλογή έξι μαθημάτων) 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΕΥ 4 110 4 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) ΙΙ ΕΥ 4 120 4 

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥ 4 120 4 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥ 4 120 4 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΥ 4 120 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΕΥ 4 120 4 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥ 4 120 4 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΥ 4 110 4 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - PLC ΕΥ 4 110 4 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 2: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Επιλογή έξι μαθημάτων) 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥ 4 120 4 

EΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥ 4 120 4 

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ  ΕΥ 4 120 4 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΥ 4 120 4 

ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ ΕΥ 4 120 4 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥ 4 120 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥ 4 120 4 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΒΑΦΙΚΗ ΕΥ 4 120 4 

ΣΥΝΟΛΟ  28 
820-
850 

30 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΡΟΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΔ. 
ΩΡΕΣ 

ΦΕ ECTS 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Υ 4 130 6 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  (Επιλογή έξι μαθημάτων) 

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥ 4 120 4 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥ 4 120 4 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥ 4 120 4 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΥ 4 120 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΥ 4 120 4 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥ 4 120 4 

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥ 4 120 4 

ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥ 4 120 4 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΥ 4 120 4 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 2: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  (Επιλογή έξι μαθημάτων) 

ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΥ 4 120 4 

ΕΥΦΥΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ  ΕΥ 4 120 4 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΕΥ 4 120 4 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΥ 4 120 4 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΝΟΔΟΜΩΝ – 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΥ 4 120 4 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥ 4 120 4 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΕΥ 4 120 4 

ΣΥΝΟΛΟ  28 850 30 

 

 

 

 

10o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΔ. 
ΩΡΕΣ 

ΦΕ ECTS 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ   6 

ΣΥΝΟΛΟ    30 

 

 



 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ Π.Π.Σ. ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ 

ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Ιούλιος 2019 

 

Το παρόν Παράρτημα τεκμηριώνει την ανταπόκριση του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στους ειδικούς πρόσθετους όρους για την απόδοση ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. 

Το Παράρτημα συντάχθηκε με βάση το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δέκα  
ακαδημαϊκών εξαμήνων (ΚΥΑ 93899/Ζ1, ΦΕΚ Β’ 2323/13-06-2019), και ενόψει της υποβολής 
σχετικού αιτήματος πιστοποίησης προς  την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). 

Ειιδκότερα, και σε αντιστοιχία με τους ειδικούς όρους όρους για την απόδοση ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (ΑΔΙΠ 2935/20-03-2019), 
επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

(i) Η ολοκλήρωση των σπουδών σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του 
Τμήματος Μηχανικών Β.Σ.Π. αποδίδει συνολικά 300 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). 

(ii)  Το 10ο εξάμηνο του ΠΠΣ περιλαμβάνει υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία στην οποία 
αντιστοιχούν 30 Πιστωτικές Μονάδες. 

(iii) Το ΠΠΣ περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό από μαθήματα ειδικότητας/εμβάθυνσης. 
Πρόκειται για 48 Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα κατανεμημένα στο τέταρτο και 
πέμπτο έτος σπουδών (7ο, 8ο και 9ο ακαδημαϊκό εξάμηνο). Αυτά τα μαθήματα και τα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά τους παρουσίαζονται στη συνέχεια του παρόντος. Οι 
υποχρεώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης μαθημάτων ειδικότητας/εμβάθυνσης 
αντιστοιχούν σε 72 Πιστωτικές Μονάδες συνολικά.  

(iv) Οι διαδικασίες και οι όροι για την εκπόνηση και αξιολόγηση της Διπλωματικής 
Εργασίας στο πλαίσιο του ΠΠΣ καλύπτουν τις προϋποθέσεις μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας. Οι ανάλογες προβλέψεις και ρυθμίσεις του Κανονισμού 
Σπουδών παρουσιάζονται στη συνέχεια, στην περιγραφή του μαθήματος 
«Διπλωματική Εργασία». 

 

Καθένα από τα μαθήματα εμβάθυνσης / ειδικότητας (συμπεριλαμβανόμενης της Διπλωματικής 
Εργασίας) παρουσιάζεται κατωτέρω με περίγραμμα στην τυποποιημένη μορφή (πρότυπο 
ΑΔΙΠ) και με τα πεδία: 

1. Γενικά στοιχεία 

2. Μαθησιακά Αποτελέσματα 

3. Περιεχόμενα Μαθήματος 

4. Μέθοδοι διδασκαλίας - Αξιολόγηση 

5. Βιβλιογραφία 

Επιπλέον, στο παρόν Παράρτημα, τα στοιχεία για κάθε μάθημα συμπληρώνονται με τρία 
πρόσθετα πεδία: 
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6. Προσφερόμενη Ειδικότητα. Μέσω των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα μαθήματα 
παρέχουν εμβάθυνση στην ειδικότητα του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και 
Παραγωγής, σε αντιστοιχία με τον τίτλο και το συνολικό αντικείμενο σπουδών του 
Τμήματος. 

7. Μαθησιακά Αποτελέσματα Επιπέδου ΕΠΠ 7 (εμβάθυνσης/ειδικότητας). Περιλαμβάνει 
τρείς υπο-ενότητες, σε αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων στο Ενιαίο Πλαίσιο Προσόντων. Εξειδικεύονται, για κάθε 
μάθημα, τα ακόλουθα. 

 7α) Γνώσεις. Εντοπίζονται, ιδίως, οι εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες τοποθετούνται 
στην αιχμή της σύγχρονης επαγγελματικής και επιστημονικής πραγματικότητας, και 
αποτελούν το υπόβαθρο με την ανάπτυξη πρωτότυπης σκέψης. Επίσης, 
παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το μάθημα αναπτύσει την κριτική αντίληψη του 
φοιτητή ως προς τα θέματα στο πλαίσιο του αντίστοιχου πεδίου και σε συσχέτιση με 
άλλα γνωστικά πεδία. 

7β) Δεξιότητες. Περιγράφονται οι, αποκτούμενες μέσω της ολοκλήρωσης του 
μαθήματος, εξειδικευμένες δεξιότητες αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, και 
συνδέονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις για τη διενέργεια έρευνας και την ανάπτυξη 
νέων και καινοτόμων λύσεων, συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας για σύνθεση 
γνώσεων. 

7γ) Ικανότητες.  Εξηγείται πώς η ολοκλήρωση του μαθήματος προσδίδει στο φοιτητή 
ικανότητες  να συμμετέχει ενεργά σε ένα ερευνητικό ή επαγγελματικό περιβάλλον, και 
να προσαμόζεται αποτελεσματικά σε νέες συνθήκες. Περιγράφεται πώς το μάθημα 
αναπτύσει ικανότητα για υπεύθυνη συμβολή σε ατομικές και ομαδικές  
δραστηριότητες στο πεδίο των νέων επαγγελματικών γνώσεων και πρακτικών. 

8) Διδάσκοντες Αντίστοιχου Γωστικού Αντικειμένου. Αναφέρονται μέλη του προσωπικού 
του Τμήματος τα οποία συμμετέχουν στη διδασκαλία και τεμηριώνεται η αντιστοιχία 
του διδακτικού και επιστημονικού έργου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

 

 

Η σειρά παρουσίασης των μαθημάτων ακολουθεί την ενδεικτική αρίθμηση στον κατωτέρω 
Πίνακα μαθημάτων. 

 

ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ. ΤΥΠΟΣ ECTS σελ. 

601 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ 6 Υ 4  

702 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΠΕ 7 Ε 4 4 

703 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ 7 Ε 4 8 
704 ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ - CNC 7 Ε 4 12 

705 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 3D PRINTING 7 Ε 4 15 

706 ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΕΓΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 7 Ε 4 18 

707 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 7 Ε 4 22 
708 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΑΕ 7 Ε 4 25 

709 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛ-ΜΗΧ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 Ε 4 30 

710 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 7 Ε 4 33 

711 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 7 Ε 4 36 
712 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 Ε 4 39 

713 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 7 Ε 4 42 

714 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΝΩΝ 7 Ε 4 45 

715 ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι 7 Ε 4 49 
716 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ CAD 7 Ε 4 52 

717 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 7 Ε 4 56 

718 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ 7 Ε 4 59 

801 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 8 Υ 6  
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ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ. ΤΥΠΟΣ ECTS σελ. 

802 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ κ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. 8 Ε 4 62 

803 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ 8 Ε 4 65 

804 ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ κ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 8 Ε 4 68 
805 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 8 Ε 4 71 

806 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤ. 8 Ε 4 74 

807 ΣΧΕΔΙΑΣΗ Κ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8 Ε 4 78 

808 ΤΕΧΝΗ κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 8 Ε 4 82 
809 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 8 Ε 4 85 

810 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - PLC 8 Ε 4 88 

811 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 8 Ε 4 91 

812 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 8 Ε 4 94 

813 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8 Ε 4 98 

814 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 8 Ε 4 101 

815 ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ 8 Ε 4 105 

816 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8 Ε 4 108 
817 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ κ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8 Ε 4 111 

818 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ κ ΤΥΠΟΒΑΦΙΚΗ 8 Ε 4 115 

901 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 9 Υ 6  

902 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 9 Ε 4 118 
903 ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 9 Ε 4 121 

904 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 9 Ε 4 125 

905 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9 Ε 4 129 

906 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 9 Ε 4 132 

907 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 9 Ε 4 135 

908 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 9 Ε 4 138 

909 ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 9 Ε 4 142 

910 ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ κ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9 Ε 4 146 
911 ΕΥΦΥΗ ΥΛΙΚΑ κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 9 Ε 4 149 

912 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ κ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ 9 Ε 4 152 

913 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 9 Ε 4 155 

914 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΝΟΔΟΜΩΝ - ΠΡΟΗΓ. Ε.Π. 9 Ε 4 159 
915 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9 Ε 4 163 

      

1000 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 10 Υ 30 167 

      

 Σύνολο Υποχρεωτικών/Επιλογής Μαθημάτων: 18 + ΔΕ 102  

 
 
Η στήλη «ΕΞ.» του ανωτέρω Πίνακα αναφέρει το τυπικό εξάμηνο στο οποίο εντάσσεται το 
υπόψη μάθημα, σύμφωνα με το Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 
Β.Σ.Π. 

Στη στήλη «ΤΥΠΟΣ», τα υποχρεωτικά μαθήματα σημειώνονται με «Υ» και τα επιλογής 
υποχρεωτικά μαθήματα σημειώνονται με «Ε».  

Η στήλη «ECTS» καταγράφει τον αριθμό των Πιστωτικών Μονάδων οι οποίες αποδίδονται με 
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών στο 7ο, 8ο 
και 9ο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο φοιτητής υποχρεωτικά επιλέγει έξι από τα προσφερόμενα 
μαθήματα επιλογής, τα οποία αντιστοιχούν σε 6x4=24 Πιστωτικές Μονάδες συνολικά. 
Συνεπώς, η ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών αποδίδει 3x24=72 Πιστωτικές Μονάδες 
προερχόμενες από μαθήματα Εμβάθυνσης / Ειδικότητας. Σε αυτές προστίθενται οι 30 
Πιστωτικές Μονάδες της Διπλωματικής Εργασίας. 

Για τη διευκόλυνση του εντοπισμού της σχετικής τεκμηρίωσης, η στήλη «σελ.» παραπέμπει 
στον αριθμό σελίδας στην οποία παρουσιάζονται τα σχετικά με το υπόψη μάθημα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <702> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης να διατυπώνουν προβλήματα εξοικονόμησης ενέργειας.  
2. Γνώση και δεξιότητα στη σύνθεση και σχεδίαση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. 
3. Γνώση και δεξιότητες στην εφαρμογή υπολογιστικών εργαλείων για τον ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. 
4. Απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη και την εφαρμογή. 
5. Γνώση και ικανότητα κατανόησης των τεχνολογιών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 
6. Γνώση και δεξιότητα στη σύνθεση και σχεδίαση ΑΠΕ. 
7. Ικανότητα ανάλυσης και οικονομικής αξιολόγησης των ΑΠΕ.    
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να κατανοούν τις βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας και τους παράγοντες που την 
επηρεάζουν. 
2. Να διατυπώνουν προβλήματα εξοικονόμησης ενέργειας (κτήρια, κοινότητες, πόλεις). 
3. Να γνωρίζουν την αρχιτεκτονική, τα μέρη και τις λειτουργίες των συστημάτων διαχείρισης 
ενέργειας. 
4. Να ερμηνεύουν, αξιολογούν και επαληθεύουν τα αποτελέσματα της ενεργειακής διαχείρισης. 
5. Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας και των μεθοδολογιών των ΑΠΕ. 
6. Να περιγράφουν τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας συστημάτων ΑΠΕ. 
7. Να σχεδιάζουν και να συνθέτουν συστήματα ΑΠΕ. 
8. Να αξιολογούν την επίδοση των συστημάτων ΑΠΕ.   
9. Να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης ενεργειακών επενδύσεων.   
Γενικές Ικανότητες 

1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  
2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και επιλογών για την 
εκπόνηση των ανατιθέμενων εργασιών και ασκήσεων. 
3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
5. Ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπόνησης 
ολοκληρωμένων εργασιών (project). 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στην ενεργειακή διαχείριση. 
2. Αρχές εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας 
3. Δομή και αρχιτεκτονική των συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας. 
4. Αισθητήρες και ενεργοποιητές σε κτήρια. 
5. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια. 
6. Πρακτικές εφαρμογές σε υπολογιστικά εργαλεία ((MATLAB, HOMER, TRNSYS, ENERGY PLUS). 
7. Φωτοβολταϊκή τεχνολογία και συστήματα 
8. Αιολική ενέργεια και τεχνολογία ανεμογεννητριών 
9. Βιοενέργεια  
10. Γεωθερμία 
11. Υδραυλική ισχύς και υδροηλεκτρικά συστήματα  
12. Ωκεάνια ενέργεια 
13. Βιοκλιματικά Συστήματα  

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 
εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Σεμινάρια 10 

Εργαστηριακή Άσκηση 10 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπόνηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 40 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 30 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: (α) Γραπτή τελική εξέταση, με 
ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων (60%). (β) Εργασίες 
(project), με παρουσίαση και ενδιάμεση και τελική ατομική 
προφορική εξέταση (40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) «Building Energy Management Systems An Applications to Low Energy HVAC and Natural 
Ventilation Control», G.J. Levermore, , E&FN Spoon, 2000. 
(2) «A Guide to Energy Management in Buildings», D.J. Harris, , Taylor & Francis, 2nd 2016. 
(3) «Web Based Enterprise Energy and Building Automation», Barney, Caperhart, L. Caperhart, 
Fairmont Press, 2007.   
(4) «Energy Management Handbook Turner» W.C., Doty S. (2009), Sixth Edition Fairmont Press. 
ISBN 0849382343. 
(5) «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Ασημακόπουλος Δ., Αραμπατζής Γ., Αγγελής - Δημάκας Α., 
Καρταλίδης Α., Τσιλιγκιρίδης Γ, , 2015, Εκδόσεις «σοφία», Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
41963205. 
(6) «Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», Gilbert M. 
Masters, Επιστ. Επιμ.: Γ. Παπαδάκης, , 2016, Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
59385727. 
(7) Σημειώσεις – Διαφάνειες Διαλέξεων. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
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7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στις 
βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας, στον σχεδιασμό και τη σύνθεση των συστημάτων 
διαχείρισης ενέργειας και των τεχνολογιών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γνώσεις στις 
οποίες στηρίζεται η σύγχρονη ανάπτυξη πρωτότυπων ενεργειακών εφαρμογών. Στο πλαίσιο του 
μαθήματος ο φοιτητής έρχεται σε επαφή και μαθαίνει διαφορετικές ενεργειακές τεχνολογίες και 
διαφορετικά πεδία εφαρμογής, όπως τα βιοκλιματικά έξυπνα κτήρια. Ο φοιτητής αναπτύσσει 
κριτική αντίληψη της σχέσης μεταξύ των μεθόδων και των τεχνικών στην ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εξελίξεων της ενεργειακής 
τεχνολογίας γενικότερα. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και 
αξιολόγηση σύνθετων τεχνολογικών ενεργειακών διατάξεων με σκοπό αφενός το βέλτιστο 
σχεδιασμό για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ή γενικά για την παραγωγή ενέργειας και 
αφετέρου το σχεδιασμό συστημάτων ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας. Έτσι, το μάθημα 
προσδίδει στο φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, σύνθεσης 
νέων, καινοτόμων και βιομηχανικών εφαρμογών. 
Ικανότητες 

Η εκπόνηση εργασιών περιλαμβάνουν προβλήματα τα οποία οι φοιτητές θα συναντήσουν στην 
επαγγελματική και βιομηχανική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό οι  φοιτητές αναλαμβάνουν ευθύνες 
και  πρωτοβουλίες σε θέματα σχεδιασμού τεχνολογικών ενεργειακών διατάξεων, όπως εκτίμηση 
του ενεργειακού προβλήματος, η ζήτηση της ενέργειας, η απόκτηση δεδομένων, η επιλογή του 
καταλληλότερου υπολογιστικού εργαλείου, η διαχείριση και ο συγκερασμός των ενδιάμεσων 
αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη του συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο οι φοιτητές αναλαμβάνουν 
ευθύνες και πρωτοβουλίες σε θέματα συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και ΑΠΕ με πλήρεις 
τεχνο-οικονομικές προδιαγραφές. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Δρ. Αναστάσιος Ντούνης είναι καθηγητής Α’ βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης και 
Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «Έμπειρα συστήματα 
ασαφούς λογικής και εξελικτικός υπολογισμός». Οργανώνει και διδάσκει τα μαθήματα του 
Ευφυούς Ελέγχου και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης σε προπτυχιακό επίπεδο. Σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο διδάσκει το μάθημα μεθευρετικές τεχνικές βελτιστοποίησης. Η ερευνητική δραστηριότητα 
του εστιάζει στα επιστημονικά αντικείμενα: Υπολογιστική-Τεχνητή Νοημοσύνη, Ευφυής Έλεγχος, 
Μηχανική Μάθηση, Εξελικτικός Υπολογισμός, Νευρωνικά Δίκτυα, Βελτιστοποίηση Συστημάτων, 
Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη, Πολύ-πρακτορικά Συστήματα, Συστήματα Διαχείρισης 
Ενέργειας Κτηρίων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έχει συμμετάσχει στις τριμελείς επιτροπές 
επίβλεψης δύο διδακτορικών διατριβών που έχουν περατωθεί επιτυχώς.   
Έχει συμμετάσχει ως Guest Editor σε επτά ειδικές εκδόσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και ως 
κριτής σε περισσότερα των 30 περιοδικών. Το δημοσιευμένο του έργο αριθμεί 2 κεφάλαια σε 
βιβλία, 60 άρθρα σε περιοδικά με κριτές, 20 ανακοινώσεις σε συνέδρια με πρακτικά. Στο Scopus 
έχει 1624 αναφορές με δείκτη απήχησης h = 20. 
Ο κ. Δημήτριος Πυρομάλης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο θέσης 
«Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Υλικού και Υλισμικού Ασύρματα Διαδικτυωμένων 
Ενσωματωμένων Συστημάτων». Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα μαθήματα προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού επιπέδου με αντικείμενα σχετικά με τις ερευνητικές του δραστηριότητες και το 
γνωστικό του αντικείμενο. Επίσης, είναι επιβλέπων σε ομάδα υποψηφίων διδακτόρων. Το 
επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει άνω των 100 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 
συνέδρια σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων για την διαχείριση 
ενέργειας (energy management), την ασύρματη διασύνδεση συστημάτων (wireless connectivity), 
τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (wireless sensors networks), τον αυτόματο έλεγχο (automatic 
control and automation systems), και τα ενσωματωμένα συστήματα βασισμένα σε μικροελεγκτές 
(microcontrollers-based embedded systems). Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται εκδόσεις 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την βιομηχανία μ θέματα σχετικά με τα Συστήματα Συλλογής 
Δεδομένων, τα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, τους Μικροελεγκτές, κ.α. Διαθέτει υπερ-εικοσιπενταετή 
παράλληλη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα στο σχεδιασμό νέων συστημάτων-προϊόντων για 
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την Ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων σε τομείς όπως η διαχείριση 
ενέργειας (energy management), η γεωργία ακριβείας (precision agriculture), τα συστήματα 
«έξυπνων» πόλεων (smart cities), ο οικιακός αυτοματισμός (home automation), καθώς και τα 
βιομηχανικά συστήματα (industrial systems). Στην ερευνητική του προϋπηρεσία περιλαμβάνονται 
πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σε θέματα σχεδιασμού καινοτόμων συστημάτων για 
τον βιομηχανικό, οικιακό, ναυτιλιακό, αστικό και αγροτικό χώρο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <703> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και άριστη κατανόηση της θεωρίας και των αρχών σχεδίασης 
συστημάτων βασισμένων σε μικροελεγκτές. 
2. Γνώση και ικανότητες στην επιλογή των βέλτιστων εργαλείων ανάπτυξης υλικού και υλικσμικού 
μικροελεγκτών. 
3.  Γνώση, ικανότητα και δεξιότητα στην ανάπτυξη υλισμικού. 
4. Γνώση και αντίληψη των παραμέτρων σχεδίασης συστημάτων βασισμένων σε μικροελεγκτές. 
Αναλυτικά οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να διακρίνουν τις διαφορές των αρχιτεκτονικών μικροΰπολογιστών-μικροελεγκτών. 
2. Να επιλέγουν την βέλτιστη αρχιτεκτονική κατά περίπτωση εφαρμογής. 
3. Να αξιολογούν και να επιλέγουν το βέλτιστο οικοσύστημα εργαλείων ανάπτυξης υλικού και 
υλισμικού μικροελεγκτών. 
4. Να αναπτύσσουν, να εκσφαλματώνουν και να δοκιμάζουν υλισμικό μικροελεγκτών. 
5. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα πλήρες σύστημα βασισμένο σε μικροελεκγτή μεριμνώντας 
για την διαχείριση ενέργειας, το τυπωμένο κύκλωμα, και την φυσική μορφή του. 

Γενικές Ικανότητες 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
3. Λήψη αποφάσεων. 
4. Αυτόνομη εργασία. 
5. Ομαδική εργασία. 
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
9. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
10. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 
11. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Αρχιτεκτονικές μικροΰπολογιστών και μικροελεγκτών. 
2. Εργαλεία ανάπτυξης υλικού και υλισμικού. 
3. Τύποι μνήμης και διαχείρισή τους. 
4. Είσοδοι/Έξοδοι αναλογικού και ψηφιακού σήματος. 
5. Κυκλώματα ταλάντωσης και χρονισμού. 
6. Χρονισμός διαδικασιών. 
7. Έλεγχος ροής ελέγχου και διακοπές. 
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8. Περιφερειακά επικοινωνίας δεδομένων. 
9. Διαμόρφωση Εύρους Παλμών (PWM). 
10. Καταστάσεις λειτουργίας. 
11.  Σχεδίαση κυκλωμάτων διαχείρισης ενέργειας. 
12. Διασύνδεση ανθρώπου-μηχανής. 
13. Σχεδίαση τυπωμένου κυκλώματος και τεχνικές θωράκισης. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 35 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 20 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 10 

Εκπόνηση μελέτης (project) 30 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 25 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση 
και τελική ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ενσωματωμένα Συστήματα, οι Μικροελεγκτές AVR και Arduino, ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
Μούργκος Ιωάννης, 
2. Ενσωματωμένα Συστήματα. Ο Μικροελεγκτής AVR, Πογαρίδης Δ., ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ. 
3. Πρακτικά Θέματα Ενσωματωμένων Συστημάτων, Ευάγγελος Φιλιππάτος, Νικόλαος Σπ. Βώρος, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ. 
4. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

Γνώσεις 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν 
πολύ εξειδικευμένες γνώσεις σε πεδία αιχμής (state-of-art in  niche application domains).  
Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε γνωσιακές περιοχές σχετικές με τον σχεδιασμό συστημάτων 
βασισμένων σε μικροελεγκτές (microcontrollers-based embedded systems). Τα συστήματα αυτά 
βρίσκουν άμεση εφαρμογή σε τομείς αιχμής όπως α) το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of 
Things), β) της φορητής υπολογιστικής μηχανικής (mobile computing engineering), γ) των 
φορέσιμων συστημάτων (wearable systems), και δ)  της διαχείρισης ηλεκτροκίνησης 
(electromotive) και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας (electric power management). Οι σύγχρονες 
εξελίξεις στις τεχνολογίες των μικροελεγκτών επιβάλλουν σημαντικές αλλαγές στο μέγεθος, στις 
επιδόσεις, στις δυνατότητες αλλά και στο κόστος όλων των σχετικών εφαρμογών και λύσεων. Οι 
γνώσεις που θα αποκτήσουν οι φοιτητές αποτελούν την βάση για πρωτότυπη σκέψη στα πλαίσια 



ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Παράρτημα 10» 

-10- 

του επιδιωκόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation)  όλων των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων (industry 4.0 revolution). Επιπροσθέτως, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν γνώσεις 
από άλλα μαθήματα του βασικού κορμού όπως είναι λ.χ. τα Ηλεκτρονικά Συστήματα, τα Ψηφιακά 
Συστήματα, Συστήματα Συλλογής Δεδομένων, Συστήματα Μετρήσεων, κ.α. Πιο συγκεκριμένα οι 
φοιτητές θα διαθέτουν: α) εμπεριστατωμένη γνώση και άριστη κατανόηση της θεωρίας και των 
αρχών σχεδίασης συστημάτων βασισμένων σε μικροελεγκτές, β) γνώση στην επιλογή των 
βέλτιστων εργαλείων ανάπτυξης υλικού (hardware) και υλικσμικού (firmware) μικροελεγκτών, και 
γ) γνώση και αντίληψη των παραμέτρων σχεδίασης συστημάτων βασισμένων σε μικροελεγκτές. 
Δεξιότητες 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα και στην καινοτομία προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:  α) να περιγράψουν, να αναλύσουν και να υλοποιήσουν 
ένα σύστημα βασισμένο σε μικροελεγκτή το οποίο ικανοποιεί τις οποιεσδήποτε κατά περίπτωση 
προδιαγραφών/απαιτήσεων, β) να κατανοούν, να αξιολογούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν 
την βέλτιστη κατά περίπτωση αρχιτεκτονική μικροελεγκτών, γ) να αναπτύσσουν υλισμικό 
(firmware)  μικροελεγκτή, δ) να εφαρμόζουν τεχνικές εκσφαλμάτωσης υλισμικού (firmware 
debugging) για τον εντοπισμό και την διόρθωση λαθών, ε) να σχεδιάζουν τα βέλτιστα κυκλώματα 
διαχείρισης ενέργειας, ε) να εφαρμόζουν καλές πρακτικές σχεδίασης τυπωμένων κυκλωμάτων με 
στόχο την συμβατότητα με πρότυπα καλής λειτουργίας (EMI/EMC, κ.α.). Ειδικότερα, οι φοιτητές 
μέσω της μελέτης και ανάπτυξης πραγματικών συστημάτων (real-world systems) θα αποκτήσουν 
σημαντικές δεξιότητες σχετικά με: α) την αξιολόγηση, την επιλογή και την 
ενσωμάτωση/ολοκλήρωση ηλεκτρονικών υποσυστημάτων, β) την ανάπτυξη υλισμικού (firmware) 
για μικροελεγκτές (C language, Assembly. Micro-Python, κ.α.), και γ) το σχεδιασμό θεωρητικού 
(schematics design) και τυπωμένου κυκλώματος (PCB design) μέρους ή του συνόλου 
ηλεκτρονικών συστημάτων βασισμένων σε μικροελεγκτές χρησιμοποιώντας εξελιγμένα 
περιβάλλοντα ανάπτυξης (IDE: Integrated Development Environments). 
Ικανότητες 

Οι κατάλληλα επιλεγμένες ομαδικές εργασίες σε επίπεδο εξαμήνου (projects) καλλιεργούν και 
αναπτύσσουν ικανότητες σχετικά με α) την ατομική και ομαδική εργασία καθοδηγούμενη από 
στόχους εντός καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, β) την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών κάνοντας χρήση όλων των απαραίτητων τεχνολογιών και μεθόδων, γ) την 
προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και περιβάλλοντα, δ) την λήψη αποφάσεων βάσει 
συστηματικών και ελεγχόμενα εμπειρικών προσεγγίσεων, ε) την αυτόνομη εργασία για 
συνεισφορά σε άλλες πολυθεματικές και διεπιστημονικές  ομάδες που μοιράζονται κοινούς 
στόχους, στ) την παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών αλλά και νέων προτάσεων και λύσεων για 
την αγορά, ζ) τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, και η) την προαγωγή της ελεύθερης, 
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,. Οι φοιτητές θα μπορούν να διαχειρίζονται και να 
μετασχηματίζουν περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν 
νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μέσω των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που θα λάβουν στα πλαίσια του μαθήματος θα είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τις 
τεχνολογίες του σχεδιασμού συστημάτων με μικροελεγκτές σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με 
τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού (digital 
transformation) της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Επίσης, οι φοιτητές μετά την 
ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι ικανοί: α) να διακρίνουν τις διαφορές των αρχιτεκτονικών 
μικροϋπολογιστών και μικροελεγκτών, β) να επιλέγουν την βέλτιστη αρχιτεκτονική κατά 
περίπτωση εφαρμογής, γ) να αξιολογούν και να επιλέγουν το βέλτιστο οικοσύστημα εργαλείων 
ανάπτυξης υλικού και υλισμικού μικροελεγκτών (microcontrollers development tools ecosystems), 
δ) να αναπτύσσουν, να εκσφαλματώνουν και να δοκιμάζουν υλισμικό μικροελεγκτών, ε) να 
σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα πλήρες σύστημα βασισμένο σε μικροελεγκτή μεριμνώντας για 
την διαχείριση ενέργειας, το τυπωμένο κύκλωμα, και την φυσική μορφή του,. στ) να κατανοούν 
και να χρησιμοποιούν πρότυπα και κανονισμούς κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος, ζ) να 
σχεδιάζουν συστημάτων που προορίζονται για την παραγωγή, η) να σχεδιάζουν συστήματα με 
έμφαση σε διαφορετικά κατά περίπτωση κριτήρια (π.χ. μέγεθος, κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τελικού χρήστη, εξ’ αποστάσεως διαχείριση, το περιβάλλον λειτουργίας, κόστος, 
κ.λ.π). Το μάθημα της Σχεδίασης Συστημάτων με Μικροελεγκτές επιτρέπει στους φοιτητές να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές και  για 
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την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Δημήτριος Πυρομάλης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο θέσης  
«Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Υλικού και Υλισμικού Ασύρματα Διαδικτυωμένων 
Ενσωματωμένων Συστημάτων». Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα μαθήματα προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού επιπέδου με αντικείμενα σχετικά με τις ερευνητικές του δραστηριότητες και το 
γνωστικό του αντικείμενο. Επίσης, είναι επιβλέπων σε ομάδα υποψηφίων διδακτόρων. Το 
επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει άνω των 100 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 
συνέδρια σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων για την διαχείριση 
ενέργειας (energy management), την ασύρματη διασύνδεση συστημάτων (wireless connectivity), 
τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (wireless sensors networks), τον αυτόματο έλεγχο (automatic 
control and automation systems), και τα ενσωματωμένα συστήματα βασισμένα σ μικροελεγκτές 
(microcontrollers-based embedded systems). Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται εκδόσεις 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την βιομηχανία μ θέματα σχετικά με τα Συστήματα Συλλογής 
Δεδομένων, τα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, τους Μικροελεγκτές, κ.α.Διαθέτει υπερ-εικοσιπενταετή 
παράλληλη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα στο σχεδιασμό νέων συστημάτων-προϊόντων για 
την Ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων σε τομείς όπως η διαχείριση 
ενέργειας (energy management), η ακριβεία γεωργίας (precision agriculture), τα συστήματα 
«έξυπνω» πόλεων (smart cities), η αυτοκινητοβιομηχανία (automotive systems), ο οικιακός 
αυτοματισμός (home automation), τα ιατρικά και αθλητικά συστήματα (health and athletic 
systems), καθώς και τα βιομηχανικά συστήματα (industrial systems). Στην ερευνητική του 
προϋπηρεσία περιλαμβάνονται πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σε θέματα 
σχεδιασμού καινοτόμων συστημάτων για τον βιομηχανικό, οικιακό, ναυτιλιακό, ιατρικό, αγροτικό 
χώρο καθώς και για τον χώρο των συστημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <704> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ - C.N.C. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεματολογίας των ψηφιακών τεχνολογιών 
που χρησιμοποιούνται στις εργαλειομηχανές CNC και άλλες ηλεκτρομηχανικές διατάξεις ακριβείας. 
2. Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, διατύπωση και ανάλυση πρακτικών συστημάτων 
ελέγχου των κινήσεων σε εργαλειομηχανές CNC και άλλες ηλεκτρομηχανικές διατάξεις ακριβείας. 
3. Γνώση και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σχεδίασης, προγραμματισμού και 
αποσφαλμάτωσης ψηφιακών διατάξεων ελέγχου για σε εργαλειομηχανές CNC και άλλες 
ηλεκτρομηχανικές διατάξεις ακριβείας. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να αναγνωρίζουν και να απαριθμούν τα βασικά είδη εργαλειομηχανών CNC και συναφών 
διατάξεων, ανάλογα με το είδος της επιτελούμενης κατεργασίας. 
2. Να διακρίνουν και να απαριθμούν τα υποσυστήματα που απαρτίζουν μια σύνθετη 
ηλεκτρομηχανική διάταξη, όπως οι εργαλειομηχανές CNC, όταν τους παρουσιάζεται 
3. Να διατυπώνουν σε μορφή διαγράμματος λειτουργικών και πληροφοριακών συνδέσεων 
(αρχιτεκτονική) και σε μορφή δομικού διαγράμματος  ένα σύστημα ελέγχου για εργαλειομηχανή 
CNC. 
4. Να επιλέγουν τη μορφή και τις παραμέτρους ενός ψηφιακού ελεγκτή κατάλληλου για τον 
έλεγχο μιας κίνησης (άξονα) εργαλειομηχανής, ως προς τη θέση, την ταχύτητα, τη ροπή/δύναμη. 
5. Να απαριθμούν και να περιγράφουν τα συνήθη προβλήματα προγραμματισμού  πραγματικού 
χρόνου (real-time) για τον έλεγχο των εργαλειομηχανών CNC και άλλων ηλεκτρομηχανικών 
διατάξεων ακριβείας. 
6. Να εξηγούν, με τη μορφή σύντομης έκθεσης, τις μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης για τα 
συνήθη προβλήματα προγραμματισμού  πραγματικού χρόνου (real-time) σε  εργαλειομηχανές 
CNC, με χρήση λογισμικού και υλισμικού. 
7. Να διατυπώνουν, με τη μορφή σύντομης έκθεσης ή και κατάλληλων διαγραμμάτων χρονισμού 
ή παραδειγμάτων κώδικα, τη λειτουργία πολυπλεξίας χρόνου (multitasking). 
8. Να καταστρώνουν νέο κώδικα και να αποσφαλματώνουν υφιστάμενο κώδικα, σε περιβάλλον 
ολοκληρωμένου συστήματος μικρο-ελεγκτή, για την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης πραγματικού 
χρόνου. 
9. Να προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν παραδείγματα ολοκληρωμένης διάταξης (υλισμικό, 
λογισμικό) για την προσομοίωση και επίδειξη ηλεκτρομηχανικών κινήσεων ακριβείας, με χρήση 
συστήματος μικροελεγκτή. 
10. Να διαμορφώνουν τεχνο-οικονομικά άρτιες προτάσεις για ολοκληρωμένες σύνθετες λύσεις 
βιομηχανικών προβλημάτων με χρήση μηχανών κατεργασιών CNC. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
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των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  
2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας 
επιλογών για την εκπόνηση των αντιθέμενων εργασιών και ασκήσεων. 
3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
5. Ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπόνησης 
ολοκληρωμένων εργασιών (project). 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ψηφιακά ελεγχόμενη (computer-numerically-controlled) κίνηση: σκοπός και χρήση, βασικά 
χαρακτηριστικά, ιστορική εξέλιξη. 
2. Δομή (αρχιτεκτονική) πρακτικών συστημάτων CNC. 
3. Απαιτήσεις ψηφιακού ελέγχου των εργαλειομηχανών. 
4. Φυσικά μεγέθη και φαινόμενα στις συνήθεις κατεργασίες. 
5. Όργανα και διαστρώματα Tεχνολογίας CNC: γενική δομή και σύνθεση. 
6. Ενεργοποίηση κινητήρα συνεχούς ρεύματος, βηματικου κινητήρα, ενδείξεων. 
9. Κωδικοποιητές, ανίχνευση/μέτρηση θέσης, μέτρηση δυνάμεων. 
10. Προβλήματα και προγραμματισμός εφαρμογών CNC - πραγματικού χρόνου. 
11. Προγραμματισμός κινήσεων μηχανών κατεργασίας CNC. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 25 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 15 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 20 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 50 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ατομικές και ομαδικές εργασίες (project), με ενδιάμεση και 
τελική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) «Μηχανές Αριθμητικού Ελέγχου CNC», Krar S., Gill A.Β.,  εκδ. Α. Τζιόλα κ Υιοί, 1998, (Εύδοξος 
18548995) 
(2) «Τεχνολογία και Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC», Ομήρου Σ., εκδ. Κλειδάριθμος, 
2018, (Εύδοξος 77108693) 
(3) «Εργαστήριο Εργαλειομηχανών CNC», Brehme D., εκδ. Γ.Σ.Παρίκου, 1999, (Εὐδοξος 
41957063) 
(4) «Theory and Design of CNC Systems»,  Suh S., Kang S., Chung D., Stroud I., διαθ. HEAL-
LinkSpringerebooks, (Εύδοξος 73258753) 
(5) «Βασικές αρχές αριθμητικού ελέγχου κ ΠρογραμματισμούΕργαλειομηχανών CNC (τ. Α')», 
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Σκιττίδης Φ., εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, (Εύδοξος 15913). 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στο 
πεδίο των τεχνολογιών και των εφαρμογών των ψηφιακά ελεγχόμενων (Computer-Numerically-
Controlled) κατεργασιών, όπως σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται στην προηγμένη σύγχρονη 
βιομηχανική πρακτική. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει και χειρίζεται 
διαφορετικές τεχνολογίες CNC και διαφορετικά πεδία εφαρμογής των κατεργασιών. Έτσι 
αναπτύσει σφαιρική και κριτική επίγνωση των σύγχρονων προσεγγίσεων στις ψηφιακά 
ελεγχόμενες κατεργασίες και, επίσης, του τρόπου με τον οποίο αυτές συνδυάζονται με τις 
βιομηχανικές και τεχνολογίες και πρακτικές. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και 
αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων με χρήση τεχνολογιών CNC, μέσω των οποίων ο φοιτητής 
αποκτά εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων σύνθεσης νέων, 
καινοτόμων και δια-θεματικών εφαρμογών. 
Ικανότητες 

Οι προδιαγραφές των ανατιθέμενων εργασιών προσομοιώνουν τις πραγματικές απαιτήσεις των 
εφαρμογών κατεργασιών CNC στο βιομηχανικό περιβάλλον. Επίσης, στο πλαίσιο των ατομικών και 
ομαδικών εργασιών, οι φοιτητές αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες σε θέματα 
ολοκληρωμένων προβλημάτων διαμόρφωσης και βελτίωσης λύσεων CNC με πλήρεις τεχνο-
οικονομικές προδιαγραφές. Έτσι, αναπτύσουν ικανότητες ομαδικής και συνεργατικής όπως η 
κατανομή του έργου σε ενότητες και υπεύθυνους, η διαχείριση και η ενσωμάτωση των 
ενδιάμεσων σταδίων ολοκλήρωσης του έργου, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόοδου 
κλπ. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Γ. Χαμηλοθώρης είναι Καθηγητής Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο θέσης «Προηγμένα 
Συστήματα Ελέγχου». Οργανώνει και διδάσκει θέματα ψηφιακού ελέγχου για μηχανικά 
συστήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα τελευταία 20 έτη. Το επιστημονικό του 
έργο περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο των προηγμένων ψηφιακών συστημάτων 
ελέγχου για ηλεκτρικά κινούμενους μηχανισμούς. 
Ο κ. Α. Χατζόπουλος είναι Λέκτορας Εφαρμογών με εξειδίκευση στις ψηφιακές εφαρμογές και 
κατασκευές. Ο κ. Χατζόπουλος διαθέτει υπερ-δεκαετή διδακτική εμπειρία στην εργαστηριακή 
διδασκαλία και υποστήριξη μαθημάτων κατεργασιών CNC, εφαρμογών μικρο-ελεγκτών και 
συναφων αντικειμένων. Επίσης, εκπονεί Διδακτορική Διατριβή με αντικείμενο προηγμένες 
εποικοδομητικές μεθόδους στον τομέα της εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <705> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – 3D 

PRINTING 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεματολογίας των ψηφιακών 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις προσθετικές κατεργασίες (3D printing). 
2. Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, διατύπωση και ανάλυση πρακτικών 
συστημάτων ολοκληρωμένης κατασκευής πρωτοτύπων, με χρήση ψηφικών μέσων. 
3. Γνώση και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σχεδίασης, οργάνωσης, προγραμματισμού 
και συντονισμού γι την εφρμμογή μεθόδων RapidPrototyping. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα μέσα και τις τεχνολογίες προσθετικών 
κατασκευαστικών κατεργασιών (additivemanufacturing) 
2. Να αξιοποιούν ψηφιακά καθοδηγούμενες (CNC) μηχανές προσθετικής κατεργασίας (3D 
printers) για την κατασκευή πρωτοτύπων εξαρτημάτων και προϊόντων 
3. Να οργανώνουν και να συντονίζουν εργασίες ΤαχείαςΠρωτοτυποποίησης, χρησιμοποιώντας 
σύγχρονα ψηφιακά μέσα 
4. Να σχεδιάζουν τρισδιάστατα αντικείμενα με υπολογιστή και να ρυθμίζουν κατάλληλη 
διαμορφωση της μηχανής προσθετικής κατεργασίας για την κατασκευή. 
Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί να συμβάλει στην απόκτηση των εξής γενικών ικανοτήτων: 
1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  
2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας 
επιλογών για την εκπόνηση των ανατιθέμενων εργασιών και ασκήσεων. 
3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
5. Ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπονησης 
ολοκληρωμένων εργασιών (project). 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Τεχνολογίες προσθετικών κατασκευαστικών κατεργασιών (additive manufacturing) 
2. Επισκόπηση των ψηφιακά καθοδηγούμενων (CNC) μηχανών προσθετικής κατεργασίας, 
κατασκευαστική διαμόρφωση και διατάξεις ελεγχόμενης κίνησης  
3. Αριθμητικός έλεγχος και γλώσσες προγραμματισμούεργαλειoμηχανών, κώδικας Gerber 
4. Μέθοδοι και τεχνολογίες Ταχείας Πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) με χρήση ψηφιακών 
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υπολογιστικών μέσων και εργαλείων 
5. Σύγχρονα μέσα και πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης ολοκληρωμένων διαδικασιών 
σχεδιασμού - ανάπτυξης - παραγωγής & διαχείρισης Κύκλου Ζωής (Product Life Management) 
προϊόντων και κατασκευών 
6. Βασικές αρχές παραμετρικής σχεδίασης με υπολογιστή (Computer Aided Design) και σύνδεση 
με τη διαδικασία κατεργασίας. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 80 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 20 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 10 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ατομικές και ομαδικές εργασίες (project), με ενδιάμεση και 
τελική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) «Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση», Μπιλάλης Ν., Μαραβελάκης Ε., εκδ. 
Κριτική, 2014, (Εύδοξος 41955474) 
(2) «Βασικές Αρχές Συστημάτων CNC/CAM/CAE», Ορφανίδης Α., Μπότσαρης Π.Ν., εκδ. Καράκος 
Σπ., (Εύδοξος 68382938) 
(3) «Βασικές Αρχές Συστημάτων CAD/CAM/CAE», LeeK., εκδ. Κλειδάριθμος, 2009, (Εύδοξος 
13624) 
(4) «CAD / CAM», ΤσελέςΔ., εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, 2003, (Εύδοξος 14237) 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση σε ένα 
εξειδικευμένο πεδίο της τεχνολογίας, αυτό της εμπεριστατωμένης γνώσης και κριτικής 
κατανόησης της θεματολογίας των ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις 
προσθετικές κατεργασίες (3D printing). Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, διατύπωση 
και ανάλυση πρακτικών συστημάτων ολοκληρωμένης κατασκευής πρωτοτύπων, με χρήση 
ψηφικών μέσων. 
Μαθαίνει να συνδυάζει και να αξιοποιεί με καινοτόμο τρόπο τις γνώσεις αυτές εφαρμόζοντας 
κατάλληλες τεχνικές για την  σ. χεδίαση συγκεκριμένων πρωτοτύπων αλλά και τη δυνατότητα στη 
συνέχεια εκτύπωσης μέσω των σύγχρονων προσθετικών κατεργασιών (3D  printing).  
Δεξιότητες 
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Ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης θεωρητικής διδασκαλίας και ομαδικής εργασίας, ο φοιτητής 
αναπτύσσει εξειδικευμένες επιστημονικές δεξιότητες με σκοπό να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τα 
μέσα και τις τεχνολογίες προσθετικών κατασκευαστικών κατεργασιών (additive manufacturing) 
Επισσπρόσθετα να αξιοποιεί ψηφιακά καθοδηγούμενες (CNC) μηχανές προσθετικής κατεργασίας 
(3D printers) για την κατασκευή πρωτοτύπων εξαρτημάτων και προϊόντων 
Να οργανώνει και να συντονίζει εργασίες Ταχείας Πρωτοτυποποίησης, χρησιμοποιώντας σύγχρονα 
ψηφιακά μέσα. 
Τέτοιες δεξιότητες του επιτρέπουν να σχεδιάζει τρισδιάστατα αντικείμενα με υπολογιστή και να 
ρυθμίζουν κατάλληλη διαμορφωση της μηχανής προσθετικής κατεργασίας για την κατασκευή.  
Ικανότητες 

Εξασκώντας συστηματικά τις παραπάνω δεξιότητες, ο φοιτητής αναπτύσσει ικανότητες για 
αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  
Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας 
επιλογών για την εκπόνηση των ανατιθέμενων εργασιών και ασκήσεων, για αυτόνομη εργασία, 
μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και ασκήσεων. 
Επισρόσθετα ανααπτύσεις ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά 
εκτελούμενων εργασιών και ασκήσεων και ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων, μέσω της 
ανάληψης και εκπονησης ολοκληρωμένων εργασιών (project).. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Α. Χατζόπουλος είναι Λέκτορας Εφαρμογών με εξειδίκευση στις ψηφιακές εφαρμογές και 
κατασκευές. Διαθέτει υπερ-δεκαετή εμπειρία στη διδασκαλία και υποστήριξη μαθημάτων σχετικών 
με τις Προσθετικές κατεργασίες παραγωγής – 3d printing. Επιπρόσθετα εκπονεί Διδακτορική 
Διατριβή με αντικείμενο προηγμένες εποικομοδομητικές μεθόδους στο τομέα της εκπαίδευσης 
STEM.  
Ο κ. Θεόδωρος Γκανέτσος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης και Παραγωγής 
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2014 έως σήμερα) Διευθυντής του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου 
«Μη-καταστροφικών ελέγχων» με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος με έμφαση στο 
σχεδιασμό μικροηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος».  
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: 

 Ψηφιοποίηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς  
 Συνδιοργάνωση με το Παν/μιο Θεσσαλίας και το ΤΕΠΑΚ συνεδρίων με θέμα τη 

ψηφιοποίηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς  
 Συνεργασία με το Liverpool University UK και Stuttgart University Germany με  σκοπό τη 

ψηφιακή αναπαράσταση τεχνέργων και τη τρισδιάστατη εκτύπωση πρωτοτύπων.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <706> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΕΓΜΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και άριστη κατανόηση της θεωρίας και των αρχών σχεδίασης 
συστημάτων ηλεκτρονικών ισχύος για το περιβάλλον εφαρμογών του Ευφυούς Πλέγματος (Smart 
Grid). 
2. Γνώση και ικανότητα σχεδίασης κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύος για εφαρμογές μέτρησης και 
ελέγχου ενέργειας. 
3. Γνώση, ικανότητα και ολοκληρωμένη αντίληψη των παραμέτρων σχεδίασης ενός συστήματος 
για το Ευφυές Πλέγμα. 
Αναλυτικά οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να αναλύουν και να τεκμηριώνουν τις λειτουργικές απαιτήσεις ενός συστήματος Ευφυούς 
Πλέγματος. 
2. Να σχεδιάζουν κυκλώματα και διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος για την οδήγηση φορτίων αλλά 
και για την μέτρηση της ενέργειας. 
3. Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα κυκλώματα ενσωματωμένου ελέγου. 
4. Να αναπτύσσουν εξειδικευμένο υλικό και υλισμικό ελέγχου ηλεκτρονικών ισχύος. 
5. Να προσεγγίζουν, να μελετούν και να χρησιμοποιούν πρότυπα λειτουργίας για το Ευφυές 
Πλέγμα. 
6. Να ολοκληρώνουν την ανάπτυξη συστημάτων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες επικοινωνιών 
δεδομένων και διαδικτύου. 

Γενικές Ικανότητες 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
3. Λήψη αποφάσεων. 
4. Αυτόνομη εργασία. 
5. Ομαδική εργασία. 
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
9. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
10. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 
11. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εφαρμογές Ευφυούς Πλέγματος. 
2. Εφαρμογές με  Θυρίστορ. 
3. Εφαρμογές με MOSFT και IGBT.  
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4. Μετρήσεις τάσης, ρεύματος και ισχύος. 
5. Ενσωματωμένος έλεγχος.. 
6. Ασύρματη και ενσύρματη διασύνδεση συστημάτων. 
7. Κυκλώματα Μετατροπέων (Converters). 
8. Κυκλώματα Αντιστροφέων (Inverters). 
9. Διατάξεις προστασίας και ασφάλειας. 
9. Περιβάλλον χρηματιστηρίου ενέργειας.. 
10.  Έλεγχος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
11.  Ανάπτυξη υλικού και υλισμικού συστημάτων ελέγχου ενέργειας. 
12. Διαδικτυακός έλεγχος. 
 13. Πρότυπα και κανονισμοί. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 35 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 20 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 10 

Εκπόνηση μελέτης (project) 25 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 25 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα  

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 115 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση 
και τελική ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος, Μαλατέστας Παντελής Β.,Βυλλιώτης Ηρακλής 
Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 
2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Κιοσκερίδης Ιορδάνης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 
3. Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Ισχύος, Mohan Ned,Undeland Tore A.,Robbins William P., 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 
4. The Use Case and Smart Grid Architecture Model Approach [electronic resource], Marion 
Gottschalk / Mathias Uslar / Christina Delfs, HEAL-Link Springer ebooks. 
5. Smart Grid Inspired Future Technologies [electronic resource], Eng Tseng Lau / Michael K.K. 
Chai / Yue Chen / Oliver Jung / Victor C.M. Leung / Kun Yang / Sandford Bessler / Jonathan Loo / 
Tomonori Nakayama, HEAL-Link Springer ebooks. 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν 
πολύ εξειδικευμένες γνώσεις σε πεδία αιχμής (state-of-art in  niche application domains). 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε γνωσιακές περιοχές όπως: α) τις αρχιτεκτονικές 
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του ευφυούς πλέγματος (smart grid), β) το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης 
ενέργειας όπως είναι οι  μετατροπείς (converters) και οι αντιστροφείς (inverters) ενέργειας, γ) τα 
συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (renewable energy resources), δ) οι ευφυείς μετρητές 
ενέργειας (smart e-meters), ε) οι συσσωρευτές ενέργειας (energy storage media), στ) τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου παραγωγής ενέργειας, και ζ) τα «έξυπνα» φορτία και οι 
«έξυπνοι» ενεργοποιητές (smart loads and actuators). Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν πάνω στα 
ανωτέρω πεδία αιχμής αποτελούν την βάση για πρωτότυπη σκέψη. Επί πλέον, η μελέτη και η 
εφαρμογή από τους φοιτητές πραγματικών συστημάτων (real-world systems) χρησιμοποιώντας 
σε βάθος όλες τις προαναφερόμενες τεχνολογίες αιχμής θα τους εμπνεύσει την κριτική σκέψη, 
την ικανότητα σύνθεσης, και την ικανότητα προσαρμογής νέων καινοτόμων λύσεων/συστημάτων 
στο δυναμικά εξελισσόμενο και μετασχηματιζόμενο περιβάλλον της ενέργειας λαμβάνοντας υπ’ 
όψη θεμελιώδεις αλλαγές όπως το χρηματιστήριο ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά 
και την έμφαση στην χρήση ενέργειας που δεν βασίζεται σε ορυκτούς πόρους. 
Δεξιότητες 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα και στην καινοτομία προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: α) να περιγράψουν, να αναλύσουν και να 
προδιαγράψουν ένα σύστημα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας,  β) να μοντελοποιήσουν και 
να προδιαγράψουν τη σχεδίαση του συστήματος ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, γ) να 
γνωρίζουν και να επιλέγουν τα κρίσιμα δομικά στοιχεία υλοποίησης των συστημάτων ελέγχου. δ) 
να αξιολογούν και να προτείνουν τις βέλτιστες προσεγγίσεις σχεδίασης συστημάτων ευφυούς 
πλέγματος. Ειδικότερα, οι φοιτητές μέσω της μελέτης και ανάπτυξης πραγματικών εφαρμογών 
(real-world applications) θα αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες σχετικά με: α) την χρήση 
εργαλείων περιβάλλοντος υπολογιστή για τον σχεδιασμό και την εξομοίωση και ανάλυση 
κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύος (power electronics circuits), β) την μελέτη, αξιολόγηση, και 
επιλογή κυκλωμάτων και μεθόδων υλοποίησης μετατροπέων και αντιστροφέων ενέργειας, γ) την 
ανάπτυξη κυκλωμάτων ελέγχου βασισμένων σε μικροελεγκτές για τον έλεγχο και την διαχείριση 
ενέργειας, δ) την μελέτη, την αξιολόγηση και την χρήση αισθητήρων μέτρησης παραμέτρων 
ενέργειας (ρεύματος, τάσης, ισχύος), ε) την σχεδίαση μέσω υπολογιστή σχηματικών και 
τυπωμένων κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύος, στ) την ανάπτυξη υλισμικού (firmware) για 
μικροελεγκτές ενσωματωμένους σε ασύρματους ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας. 
Ικανότητες 

Οι κατάλληλα επιλεγμένες ομαδικές εργασίες σε επίπεδο εξαμήνου (projects) καλλιεργούν και 
αναπτύσσουν ικανότητες σχετικά με α) την ατομική και ομαδική εργασία καθοδηγούμενες από 
στόχους εντός προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, β) την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών κάνοντας χρήση όλων των απαραίτητων τεχνολογιών και μεθόδων, γ) την 
προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και περιβάλλοντα, δ) την λήψη αποφάσεων βάσει 
συστηματικών και ελεγχόμενα εμπειρικών προσεγγίσεων, ε) την αυτόνομη εργασία για 
συνεισφορά σε άλλες πολυθεματικές και διεπιστημονικές ομάδες που μοιράζονται κοινούς 
στόχους, στ) την εκτίμηση του εθνικού και του διεθνούς περιβάλλοντος, ζ) την παραγωγή νέων 
ερευνητικών ιδεών αλλά και νέων προτάσεων και λύσεων για την αγορά,  η) τον σχεδιασμό και 
διαχείριση έργων, θ) τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, και ι) την προαγωγή της ελεύθερης, 
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, Οι φοιτητές θα μπορούν να διαχειρίζονται και να 
μετασχηματίζουν περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν 
νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μέσω των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που θα λάβουν στα πλαίσια του μαθήματος θα είναι ικανοί  να χρησιμοποιήσουν όλες 
τις σημαντικότερες  τεχνολογίες και μεθόδους που απαιτούνται για την υποστήριξη της 
επανάστασης του μετασχηματισμού της αγοράς της ενέργειας σε ένα ψηφιακά ελεγχόμενο 
σύστημα το οποίο υποστηρίζει το νέο νομικό/οικονομικό περιβάλλον του χρηματιστηρίου της 
ενέργειας. Το εν λόγω μάθημα επιτρέπει στους φοιτητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη 
συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές και για την αξιολόγηση της στρατηγικής 
απόδοσης ομάδων. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Δρ. Δημήτριος Πυρομάλης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο θέσης  
«Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Υλικού και Υλισμικού Ασύρματα Διαδικτυωμένων 
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Ενσωματωμένων Συστημάτων». Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα μαθήματα 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με αντικείμενα σχετικά με τις ερευνητικές του 
δραστηριότητες και το γνωστικό του αντικείμενο. Επίσης, είναι επιβλέπων σε ομάδα 
υποψηφίων διδακτόρων. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει άνω των 100 εργασίες σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη συστημάτων για την διαχείριση ενέργειας (energy management), την ασύρματη 
διασύνδεση συστημάτων (wireless connectivity), τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (wireless 
sensors networks), τον αυτόματο έλεγχο (automatic control and automation systems), τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου οχημάτων, και τα ενσωματωμένα συστήματα βασισμένα 
σ μικροελεγκτές (microcontrollers-based embedded systems). Στο συγγραφικό του έργο 
περιλαμβάνονται εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την βιομηχανία μ θέματα 
σχετικά με τα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων, τα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, τους 
Μικροελεγκτές, κ.α. Διαθέτει υπερ-εικοσιπενταετή παράλληλη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό 
τομέα στο σχεδιασμό νέων συστημάτων-προϊόντων για την Ελληνική βιομηχανία παραγωγής 
ηλεκτρονικών συστημάτων σε τομείς όπως η διαχείριση ενέργειας (energy management), η 
γεωργία  ακριβείας (precision agriculture), τα συστήματα «έξυπνων» πόλεων (smart cities), η 
αυτοκινητοβιομηχανία (automotive systems), ο οικιακός αυτοματισμός (home automation), 
τα ιατρικά και αθλητικά συστήματα (health and athletic systems), καθώς και τα βιομηχανικά 
συστήματα (industrial systems). Στην ερευνητική του προϋπηρεσία περιλαμβάνονται πλήθος 
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σε θέματα σχεδιασμού καινοτόμων συστημάτων για 
τον βιομηχανικό, οικιακό, ναυτιλιακό, ιατρικό, αγροτικό χώρο καθώς και για τον χώρο των 
συστημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας.  Επιπλέον ο Δρ. Πυρομάλης έχει αρκετές διακρίσεις 
σε διεθνές επίπεδο σε διαγωνισμούς για ηλεκτροκίνητα αυτόνομα οχήματα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <707> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας του ψηφιακού σήματος και της σχέσης του με 

το αναλογικό σήμα.  
2. Γνώση και δεξιότητες στα μαθηματικά εργαλεία που βοηθούν στην αναλυτική μελέτη και 

επεξεργασία ψηφιακών σημάτων αλλά και στην κατανόηση των περιορισμών ή 
προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την επεξεργασία σημάτων στο ψηφιακό πεδίο.  

3. Γνώση και ικανότητες σχεδιασμού, σύνθεσης, προγραμματισμού, εκσφαλμάτωσης και 
επιδιόρθωσης λειτουργίας συστήματος ψηφιακής επεξεργασίας με χρήση υπολογιστή. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να αναλύουν και να μελετούν ψηφιακά σήματα στο πεδίο της συχνότητας με διάφορες 

μαθηματικές μεθόδους 
2. Να υπολογίζουν την απόκριση συστήματος ψηφιακής επεξεργασίας και να μελετούν τα 

χαρακτηριστικά του  
3. Να σχεδιάζουν ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας σήματος σύμφωνα με συγκεκριμένες 

τεχνικές προδιαγραφές και να τα εφαρμόζουν σε σήματα 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη Αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Αναλογικά σήματα, Μετασχηματισμός Fourier (FT), σειρά Fourier. 
2. Συστήματα LTI συνεχούς χρόνου.  
3. Σήματα διακριτού χρόνου άπειρης χρονικής έκτασης, Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού 

Χρόνου (DTFT) 
4. Συστήματα LTI διακριτού χρόνου, γραμμική συνέλιξη, φίλτρο μέσης τιμής, φίλτρο «χτένα».  
5. Δειγματοληψία, Θεώρημα Nyquist και επικάλυψη, μετατροπείς A/D, σχέση με το αναλογικό 

πεδίο . 
6. Ψηφιακά σήματα πεπερασμένης έκτασης, Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT), σχέση 

με FT και DTFT, διακριτότητα DFT και επιλογή παραθύρου, κυκλική συνέλιξη και σχέση με τη 
γραμμική.  
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7. Εξισώσεις διαφορών, Μετασχηματισμός Ζ, εισαγωγή στα FIR και ΙΙR φίλτρα. 
8. Ανάλυση ψηφιακών σημάτων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
9. Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ψηφιακής επεξεργασίας σήματος με χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 97 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή Εξέταση: 70% 

2. Εργαστηριακή Εξέταση: 30% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, A. Oppenheim, R. Schafer, Εκδόσεις Φούντας. 
2. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, M. Hayes, Εκδόσεις Τζιόλα. 
3. A Course in Digital Signal Processing, B. Porat, Εκδόσεις John Wiley and Sons. 
4. Discrete-Time Signal Processing, A. Oppenheim, R. Schafer, J.R. Buck, Εκδόσεις Pearson 

Education. 
5. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, J.G. Proakis, D.K. 

Manolakis, Εκδόσεις Prentice Hall. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στο 
πεδίο της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων όπως η 
μαθηματική ανάλυση ψηφιακών σημάτων, ο σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων και η υλοποίηση 
ψηφιακών συστημάτων. Αυτές οι γνώσεις είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη εφαρμογών αιχμής 
στις τηλεπικοινωνίες, στον αυτοματισμό και στα συστήματα παραγωγής. Σύγχρονα τεχνολογικά 
πεδία όπως η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, η μηχανική μάθηση και τα πολυμέσα 
προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος.  Στο πλαίσιο του 
μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά θεωρητικές γνώσεις στην επεξεργασία σήματος και στον 
σχεδιασμό συστήματος ψηφιακής επεξεργασίας αλλά και αποκτά πρακτικές γνώσεις στον 
προγραμματισμό Η/Υ για την ανάλυση σήματος  και την υλοποίηση ψηφιακού συστήματος. 
Δεξιότητες 

Ο φοιτητής αποκτά δεξιότητες στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την ανάλυση 
σημάτων και δεδομένων, όπως και στην υλοποίηση κατάλληλου συστήματος ψηφιακής 
επεξεργασίας σήματος σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επίσης, αποκτά δεξιότητες 
στην μετατροπή ενός πραγματικού προβλήματος, σχετικού με σύγχρονο τεχνολογικό πεδίο, σε  
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συγκεκριμένες προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να καλύπτει το εν λόγω σύστημα ψηφιακής 
επεξεργασίας σήματος. 
Ικανότητες 

Οι προδιαγραφές των ανατιθέμενων εργαστηριακών εργασιών προσομοιώνουν τις πραγματικές 
απαιτήσεις εφαρμογών ψηφιακής επεξεργασίας σχετικών με διάφορα τεχνολογικά πεδία. Οι 
φοιτητές εργάζονται ανά ομάδες για να λύσουν το πρόβλημα με σχεδιαστικές και 
προγραμματιστικές μεθόδους σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Απαιτείται πρωτοβουλία από 
τον φοιτητή και ικανότητα συνεργασίας των μελών της ομάδας για να ολοκληρώσουν την κάθε 
εργασία εγκαίρως. Το παραγόμενο αποτέλεσμα του υλοποιούμενου συστήματος ψηφιακής 
επεξεργασίας είναι άμεσα διαθέσιμο στους φοιτητές ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν οι ίδιοι 
την εργασία τους.   

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Δ. Κάντζος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με ειδίκευση στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος. 
Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα μαθήματα επεξεργασίας σήματος, σε προπτυχιακό και σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, την τελευταία δεκαετία. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει 
εργασίες σε θέματα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και φωνής, στην ανάλυση βιοϊατρικών 
σημάτων και στην μελέτη σεισμικών δεδομένων. 
Ο Γ. Νικολάου είναι Λέκτορας Εφαρμογών με γνωστικό αντικείμενο στην ψηφιακή επεξεργασία-
επικοινωνίες. Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα μαθήματα επεξεργασίας σήματος, σε 
προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την τελευταία δεκαετία. Το επιστημονικό του έργο 
περιλαμβάνει εργασίες σε θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος στη ρομποτική, στα 
αυτοκινούμενα οχήματα και στη μηχανική μάθηση.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <708> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΕ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής μέσω των γνώσεων που θα έχει 
κατακτήσει, θα είναι σε θέση να κάνει την κατάλληλη επιλογή ηλεκτρονικών και μηχανολογικών 
εξαρτημάτων ώστε να υλοποιήσει την ζητούμενη εφαρμογή καθώς επίσης και να επιλέξει την 
κατάλληλη μέθοδο ελέγχου προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία τον σχεδιασμό του. Θα είναι 
σε θέση επίσης να προσδιορίζει διαδικασίες σύνθεσης και λειτουργίας ηλεκτρικών, υδραυλικών και 
πνευματικών συστημάτων, τα οποία αποτελούν θεμελιώδη μέρη μιας εργοστασιακής και 
βιομηχανικής μονάδας. Ο φοιτητής θα είναι ικανός να μπορεί να συνδυάζει τις παραπάνω γνώσεις 
αιχμής με την πρακτική εφαρμογή αυτών σε ένα πεδίο εργασίας ή και περισσότερα, δεδομένου 
ότι θα έχει καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και την αντίληψη επίλυσης σύγχρονων τεχνολογικών 
ζητημάτων.  Το μάθημα περιλαμβάνει εκτός από την παρακολούθηση της θεωρητικής διδασκαλίας 
του μαθήματος και πρακτική εφαρμογή σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλούνται να 
υλοποιήσουν και να εκτελέσουν μεμονωμένα και επιπλέον συνδυαστικά κυκλώματα με 
πραγματικό εξοπλισμό σε πραγματικά σενάρια κίνησης ηλεκτρικών, υδραυλικών και πνευματικών 
εφαρμογών. Επιπροσθέτως, σημαντικό τμήμα του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος 
αναλώνεται στην προσομοίωση τέτοιων συστημάτων κίνησης σε κατάλληλο περιβάλλον υλισμικού 
(software) προσομοίωσης με σκοπό τον δοκιμαστικό και πειραματικό σχεδιασμό και έλεγχο 
συστημάτων περιστροφικής και γραμμικής κίνησης.  Με όλους τους ανωτέρω τρόπους το μάθημα 
προσδίδει στον φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες σχεδιασμού και πολύ περισσότερο υλοποίησης 
κυκλωμάτων ώστε να καλύπτουν οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή τους ζητηθεί, ενώ 
παράλληλα μέσω των σύγχρονων μεθόδων ελέγχου που διδάσκονται, οι φοιτητές μπορούν να 
επιλύουν προβλήματα με καινοτόμες μεθόδους και να διεξάγουν ολοκληρωμένες έρευνες γύρω 
από αυτό το επιστημονικό πεδίο. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν ικανότητες για να: 
1. Κάνουν την κατάλληλη επιλογή ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εξαρτημάτων ώστε να 
υλοποιήσει την ζητούμενη εφαρμογή καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο ελέγχου 
προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία τον σχεδιασμό του. 
2. Προσδιορίζει, την διαδικασία σύνθεσης, λειτουργίας και απαιτήσεων τέτοιων συστημάτων 
τα οποία αποτελούν θεμελιώδη μέρη μιας εργοστασιακής και βιομηχανικής μονάδας. 
3. Διαστασιολογήσουν, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν στην πράξη μία εφαρμογή που 
τυχόν θα τους ανατεθεί η οποία θα συγκεντρώνει την έννοια του ελέγχου συστημάτων γραμμικής 
και περιστροφικής κίνησης όπως για παράδειγμα μια γραμμή μεταφοράς, μια διαδικασία 
συσκευασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον κα. 
4. Επιλύουν υπολογιστικά και αριθμητικά προβλήματα διαχείρισης ισχύος και δυνάμεων από 
τα ρευστά καθώς και προβλήματα διαστασιολόγησης υλικών και εξαρτημάτων. 
5. Διακρίνουν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και  τις ανάγκες σχεδιασμού τυχαίων 
σύνθετων ή όχι εφαρμογών, τα οποία θα βοηθήσουν τον φοιτητή να σχηματίσει ένα ισχυρό 
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περιβάλλον γνώσης γύρω από το αντικείμενο ελέγχου Ηλεκτρικών, Υδραυλικών και Πνευματικών 
Συστημάτων.  
Γενικές Ικανότητες 

Οι προδιαγραφές των εργαστηριακών εργασιών είναι ατομικές ή/και ομαδικές (2-3 φοιτητών) με 
σκοπό να προάγεται η ομαδικότητα και να υποστηρίζεται η στρατηγική απόδοση ομάδων 
εργασίας. Το επίπεδο των προβλημάτων προς επίλυση ανταπεξέρχεται πλήρως στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης τεχνολογίας αιχμής και με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές αποκτούν ικανότητες όπως 
η ομαδική ευθύνη, η κατανομή της εργασίας στα μέλη της ομάδας, η διάχυση των γνώσεων και η 
συνεισφορά για την επίτευξη του στόχου.Στις γενικές ικανότητες που θα αναπτύξει ο 
φοιτητής/τρια συνοψίζονται τα παρακάτω: 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών και ειδικά: Μελέτη αναγκών δεδομένης εφαρμογής ενός υδραυλικού ή 
πνευματικού συστήματος, διαστασιολόγηση εφαρμογής και επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων για 
την υλοποίησή της. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Επανασχεδιασμός και επανατοποθέτηση υδραυλικών και 
πνευματικών εξαρτημάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα, βιομηχανικά και μη, με αξιολόγηση 
νέων παραμέτρων λειτουργίας  
Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών ασφαλείας, λειτουργία και λήψη πρωτοβουλιών σε 
συνθήκες πραγματικού χρόνου.  
Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου και απαραίτητα ανάπτυξη ικανοτήτων ένταξης σε ομάδες 
εργασίας καθώς και κατανομή ρόλων μέσα σε αυτές τις ομάδες 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
για ανάπτυξη νέων ή εναλλακτικών μεθόδων υλοποίησης υδραυλικών και πνευματικών 
συστημάτων σε τυχαίες εφαρμογές. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος Ηλεκτρικά, Υδραυλικά και Πνευματικά Σ.Α.Ε. βασίζεται σε βασικές 
αρχές και δομικά στοιχεία ηλεκτρικών, υδραυλικών και πνευματικών αυτοματισμών, πνευματικά 
και υδραυλικά διαγράμματα, τυποποίηση DIN-ISO, κυκλώματα κίνησης και ρύθμισης, μονάδες 
παραγωγής υδραυλικής ισχύος, σύνθετα πνευματικά και υδραυλικά κυκλώματα βιομηχανικών 
εφαρμογών.  
Τα συστήματα περιστροφικής και γραμμικής κίνησης είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά των 
σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων και εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον καθαρά βιομηχανικό 
τομέα, αλλά και στη γεωργική παραγωγή, τις μεταφορές, το περιβάλλον και σε πολλές άλλες 
περιοχές εφαρμογής. Επομένως ο έλεγχος των συστημάτων κίνησης, έτσι ώστε τα συστήματα 
κίνησης να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα και πλέον διαδεδομένα πεδία ευθύνης του απόφοιτου του Τμήματος. Στο μάθημα 
γίνεται διεξοδική περιγραφή και επίδειξη τεχνολογιών που βασίζονται στην μεταφορά ενέργειας 
μέσω Ηλεκτρικών και Υδραυλικών-Πνευματικών συστημάτων, γίνεται αναφορά στην 
σπουδαιότητα της ανάπτυξης της αυτοματοποίησης καθώς και στην σύγκριση τεχνολογιών 
κίνησης και ελέγχου όπως και στις μονάδες παραγωγής Υδραυλικής και Πνευματικής ισχύος. Το 
μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που 
απαιτούνται για αυτό το ρόλο, με έμφαση στην ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των 
σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων. 
Τα περιεχόμενα και το περίγραμμα της ύλης του μαθήματος, συνοψίζονται ως εξής:  
1. Στατική και Δυναμική Περιγραφή Μηχανικής Κίνησης, χαρακτηριστικά και καμπύλες ροπής 
και απόδοσης κινητηρίων διατάξεων, μελέτη εύρεσης σημείου ισορροπίας. 
2. Ζεύξη Φορτίου- Κινητήρα, περιγραφή της έννοιας της μετάδοσης, κιβώτιο μετάδοσης με 
μαθηματικούς υπολογισμούς των σχέσεων που καθορίζουν τον λόγο μετάδοσης, μελέτη 
απωλειών 
3. Συστήματα Κίνησης και Εφαρμογές, μεταφορικές ταινίες, ταινιόδρομοι, ανυψωτικά 
συστήματα, πολλαπλασιασμός ή υποπολλαπλασιασμός ταχύτητας εκτέλεσης διαδικασίας, 
συστήματα συσκευασίας και αποθήκευσης και συντήρηση αυτών. 
4. Κινητήριες Μηχανές, περιγραφή δομής και λειτουργικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών, 
υδραυλικών και πνευματικών κινητήρων, διαχωρισμός συγχρονων-ασύγχρονων κινητήρων και 
εμβάθυνση στον τρόπο επιλογής του κατάλληλου κινητήρα για την εκάστοτε εφαρμογή με 
έμφαση στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε κινητήρα.  
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5. Διατάξεις Ρύθμισης και Τροφοδοσίας, κυκλώματα τροφοδοσίας ηλεκτρικών κινητήρων, 
ανορθωτικές διατάξεις και διατάξεις διαχείρισης της ισχύος. 
6. Ανάλυση βασικότερων Πνευματικών δομικών στοιχείων, αναφορά στις απαραίτητες 
θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας τους. 
7. Ανάλυση στην διαδικασία ελέγχου Πνευματικών συστημάτων με περιγραφή όλων των 
διαθέσιμων τεχνολογιών  
8. Σχεδίαση και ανάλυση όλων των βασικών Υδραυλικών δομικών στοιχείων και 
κυκλωμάτων. 
9. Ανάλυση της λειτουργίας και συγκρότησης τυχαίων Υδραυλικών κυκλωμάτων, περιγραφή 
συμβολισμών κατά ISO, για την μεταφορά ρευστών και των δομοστοιχείων. 
10. Παρουσίαση του Πνευματικού Προγραμματιστή, επεξήγηση συμβόλων και υλοποίηση 
αυτού, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές και μεθοδολογίες προγραμματισμού συσχετισμών 
κινήσεων εμβόλων 
11. Ανάλυση σύνθετων συστημάτων αυτοματισμού, απεικόνιση συσχετιζόμενων κινήσεων και 
παραδείγματα αυτών. 
12. Μελέτη και επίδειξη ειδικών συστημάτων πνευματικού αυτοματισμού. 
13. Εναλλακτικές μεθοδολογίες συγκρότησης διαγραμμάτων Υδραυλικών και Πνευματικών 
συστημάτων 
14. Ηλεκτροπνευματικά προηγμένα κυκλώματα και εφαρμογές στις σύγχρονες βιομηχανίες   
15. Μέθοδοι Ελέγχου Συστημάτων Κίνησης, κλασσικές μέθοδοι ελέγχου τριών όρων και 
συνδυασμοί αυτών, εισαγωγή μικρο-επεξεργαστών στα συστήματα κίνησης και δημιουργία 
ελέγχου σε κλειστό και ανοιχτό βρόγχο, μελέτη αισθητηρίων κίνησης με αναλογικά και ψηφιακά 
σήματα και επιπλέον εισαγωγή σε συγχρονες μεθόδους ευφυούς ελέγχου.     
Στις εργαστηριακές εφαρμογές ή τις ασκήσεις-πράξεις, υλοποιούνται τα ακόλουθα : 
1. Εισαγωγή στους ηλεκτρονόμους 
2. Απλή κίνηση: λειτουργία και στάση, εκκίνηση, στάση και βηματισμός, προστασία 
ηλεκτροκινητήρα. απλές κινήσεις σε ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα 
3. Παλινδρόμηση σε ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα και συνδυασμένες κινήσεις σε ηλεκτρο-
υδραυλικό σύστημα 
4. Κίνηση ελεγχόμενη από χρονικό, και έλεγχος παλινδρομικής κίνησης εμβόλου 
5. Καταμέτρηση κινήσεων με ηλεκτρονόμους και κινήσεις ελεγχόμενες από διπλό χρονικό 
6. Στατική χαρακτηριστική περιστροφικού υδραυλικού κινητήρα 
7. Δυναμική απόκριση ηλεκτρο-υδρ. συστήματος περιστροφικής κίνησης 
8. Προσδιορισμός στοιχείων κυκλώματος τυμπάνου ηλεκτροκινητήρα σ.ρ. 
9. Προσδιορισμός της χαρακτηριστικής μεταστρεφόμενου η/κ και προσδιορισμός της 
χαρακτηριστικής φορτίου 
10. Ρύθμιση ταχύτητας η/κ με διαμόρφωση εύρους παλμού 
11. Κίνηση πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας, αύξηση-Μείωση ταχύτητας πνευματικού 
εμβόλου διπλής ενέργειας, αύξηση-μείωση δύναμης. 
12. Αύξηση-Μείωση ταχύτητας πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας προς τις δύο 
κατευθύνσεις 
13. Συσχετιζόμενη κίνηση εμβόλων συνεχούς λειτουργίας  
14. Παλινδρόμηση εμβόλου με σταμάτημα σε τυχαία θέση 
15. Αυτοματισμός σταθμού μεταφοράς με έλεγχο υδραυλικού εμβόλου και έλεγχος 
κυκλώματος υδραυλικού εμβόλου διαφορικής ταχύτητας 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Διαλέξεις,Ασκήσεις Πράξης, Εργαστηριακές ασκήσεις, 

Εργασίες-παρουσιάσεις 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 26 

Άσκηση Πεδίου  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 
Εκπονηση εργασιών  
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 39 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 104 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
- Γραπτή Εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομής 
απάντησης και επίλυση προβλημάτων : 100% 
- Προαιρετική ενδιάμεση αξιολόγηση  που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις σύντομής απάντησης και επίλυση προβλημάτων : 
20% 
- Προαιρετική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι 
ποσοστού, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής 
εξέτασης : 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ρούτουλας Αθ. (2008), Υδραυλικά – Πνευματικά Συστήματα και Εφαρμογές, Εκδόσεις 
Σύγχρονη Εκδοτική. 
2. «Ηλεκτρική κίνηση», Μαλατέστας Παντελής, εκδόσεις Τζιόλα 2010, ISBN:978-960-418-251-0 
3. «Έλεγχος Κίνησης», Μιχ. Παπουτσιδάκης, Σημειώσεις Θεωρίας, 2011, http://islab.teipir.gr 
4. Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ», Μιχ. Παπουτσιδάκης, Σημειώσεις Θεωρίας, 2011, 
http://islab.teipir.gr 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής μέσω των γνώσεων που θα έχει 
κατακτήσει, θα είναι σε θέση να κάνει την κατάλληλη επιλογή ηλεκτρονικών και μηχανολογικών 
εξαρτημάτων ώστε να υλοποιήσει την ζητούμενη εφαρμογή καθώς επίσης και να επιλέξει την 
κατάλληλη μέθοδο ελέγχου προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία τον σχεδιασμό του. Θα είναι 
σε θέση επίσης να προσδιορίζει διαδικασίες σύνθεσης και λειτουργίας ηλεκτρικών, υδραυλικών και 
πνευματικών συστημάτων, τα οποία αποτελούν θεμελιώδη μέρη μιας εργοστασιακής και 
βιομηχανικής μονάδας. Ο φοιτητής θα είναι ικανός να μπορεί να συνδυάζει τις παραπάνω γνώσεις 
αιχμής με την πρακτική εφαρμογή αυτών σε ένα πεδίο εργασίας ή και περισσότερα, δεδομένου 
ότι θα έχει καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και την αντίληψη επίλυσης σύγχρονων τεχνολογικών 
ζητημάτων. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει εκτός από την παρακολούθηση της θεωρητικής διδασκαλίας του 
μαθήματος και πρακτική εφαρμογή σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλούνται να 
υλοποιήσουν και να εκτελέσουν μεμονωμένα και επιπλέον συνδυαστικά κυκλώματα με 
πραγματικό εξοπλισμό σε πραγματικά σενάρια κίνησης ηλεκτρικών, υδραυλικών και πνευματικών 
εφαρμογών. Επιπροσθέτως, σημαντικό τμήμα του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος 
αναλώνεται στην προσομοίωση τέτοιων συστημάτων κίνησης σε κατάλληλο περιβάλλον υλισμικού 
(software) προσομοίωσης με σκοπό τον δοκιμαστικό και πειραματικό σχεδιασμό και έλεγχο 
συστημάτων περιστροφικής και γραμμικής κίνησης.  Με όλους τους ανωτέρω τρόπους το μάθημα 
προσδίδει στον φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες σχεδιασμού και πολύ περισσότερο υλοποίησης 
κυκλωμάτων ώστε να καλύπτουν οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή τους ζητηθεί, ενώ 
παράλληλα μέσω των σύγχρονων μεθόδων ελέγχου που διδάσκονται, οι φοιτητές μπορούν να 
επιλύουν προβλήματα με καινοτόμες μεθόδους και να διεξάγουν ολοκληρωμένες έρευνες γύρω 
από αυτό το επιστημονικό πεδίο. 
Ικανότητες 

Η προδιαγραφές των εργαστηριακών εργασιών είναι ατομικές ή/και ομαδικές (2-3 φοιτητών) με 
σκοπό να προάγεται η ομαδικότητα και να υποστηρίζεται η στρατηγική απόδοση ομάδων 
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εργασίας. Το επίπεδο των προβλημάτων προς επίλυση ανταπεξέρχεται πλήρως στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης τεχνολογίας αιχμής και με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές αποκτούν ικανότητες όπως 
η ομαδική ευθύνη, η κατανομή της εργασίας στα μέλη της ομάδας, η διάχυση των γνώσεων και η 
συνεισφορά για την επίτευξη του στόχου.  
 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Μιχαήλ Γ. Παπουτσιδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο θέσης 

«Σύγχρονες Μέθοδοι Αυτομάτου Ελέγχου Κίνησης και Εφαρμογές σε Υδραυλικά και Πνευματικά 

Συστήματα». Οργανώνει και διδάσκει το συγκεκριμένο μάθημα (Θεωρητικό + Εργαστηριακό 

Μέρος) από το 2011 ως μέλος ΔΕΠ και ως Επιστημονικός Συνεργάτης (Εργαστηριακό Μέρος) από 

το 2005. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει άνω των 60 δημοσιευμένων εργασιών σε διεθνή 

περιοδικά και συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο των ηλεκτρικών, υδραυλικών και πνευματικών 

αυτοματισμών και εφαρμογών σύγχρονων μεθόδων ελέγχου αυτών.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <709> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με τις Βιομηχανικές Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τον φοιτητή στην κατανόηση της λειτουργίας και 
χρήσης των Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς 
και την σχεδίαση σύνθετων συστημάτων αυτοματισμού και διαχείρισης ισχύος. Επίσης προσφέρει 
γνώσεις σε  θέματα συστημάτων πυρασφάλειας, παρακολούθησης και ιχνηλασίας (Barcodeκαι 
RFID), λειτουργίας και καλωδίωσης Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Κατανόηση της τεχνολογίας του υλικού ισχύος και αυτοματισμού που χρησιμοποιούνται στον 
ηλεκτρολογικό βιομηχανικό εξοπλισμό. 
2. Γνώσεις για σχεδίαση και λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
3. Γνώση σχετικά με τις Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και τον κλασικό αυτοματισμό. 
4. Τις γνώσεις για σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων Ασφαλείας - Πυρασφάλειας 
5. Γνώσεις συστημάτων παρακολούθησης και ιχνηλασίας π.χ. Barcode, RFID κλπ. 
6. Θα γνωρίζουν τις αρχές λειτουργίας των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών. 
7. Θα γνωρίζουν και εφαρμόζουν τους κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με τις 
σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
8. Θα είνα σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν ηλεκτρο-μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις με σύνθετες τεχνο-οικονομικές προδιαγραφές. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  
2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας 
επιλογών για την εκπόνηση των αντιθέμενων εργασιών και ασκήσεων. 
3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
5. Ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπόνησης 
ολοκληρωμένων εργασιών (project). 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στην τεχνολογία και εξέλιξη ηλεκτρικών - ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων   
2. Εισαγωγή στις ηλεκτρικές κτιριακές εγκαταστάσεις 
3. Υπολογισμοί και διαστασιολόγηση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
4. Εισαγωγή στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις – τεχνολογία ηλεκτρονόμων 
5. Σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κλασικών αυτοματισμών 
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6. Εφαρμοσμένες διατάξεις στον κλασσικό αυτοματισμό – Ηλεκτρικοί κινητήρες 
7. Εφαρμογές συστημάτων εκκίνησης κινητήρων εναλλασσομένου 
8. Αρχές  λειτουργίας ομαλών εκκινητών και ρυθμιστών στροφών κινητήρων Ε/Ρ 
9. Βηματικοί κινητήρες και servo κινητήρες σε βιομηχανικές εφαρμογές  
10. Συστήματα  και αισθητήρες ασφαλείας - πυρασφάλειας  
11. Συστήματα παρακολούθησης και ιχνηλασίας Barcode και RFID 
12. Αρχές λειτουργίας Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών 
13. Ολοκηρωμένος σχεδιασμός εγκαταστάσεων με σύνθεση τεχνολογικών. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 20 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών 10 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 10 

Εκπόνηση μελέτης (project) 25 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 25 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση 
και τελική ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Μπιτζιώνης Β., Εκδόσεις Τζιόλα, 2016. 
2. Ηλεκτρικές μηχανές- Θεωρία, λειτουργία, εφαρμογές, ρυθμίσεις και έλεγχος, Charles Ι. Hubert, 
Εκδόσεις Ίων, 2008. 
3. Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνηση-Αυτοματισμός, Μπιτζιωνης Β., Εκδόσεις Τζιόλα. 
4. E.K. Σερβετά, Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 1996. 
5. Δ.Φ. Ρήγα , Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί 1990. 
6. Ν.Α. Μυλωνόπουλου , Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κινήσεως και Κανονισμοί 
Κατασκευής αυτών 1977. 32 
7. Σπυρίδωνος Ν. Βασιλακοπούλου «Ηλεκτρικές Μηχανές», Εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου, 
Αθήνα 1986. 
8. Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων, X. Παπακωνσταντίνου, «Ι2Ν». 
9.http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1338/1/129/ 
http://www.rfidtec.co.za/index.asp?m=1 
http://www.idtechex.com/products/en/articles/00000042.asp 
http://www.lavalink.com/fileadmin/newsletters/link_06.04.pdf 
http://www.rfida.com/rfidgallery.htm 
http://www.webopedia.com/TERM/R/RFID.html  

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 



ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Παράρτημα 10» 

-32- 

Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στο 
πεδίο των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρικής και μηχανικής ισχύος στο μηχανοστάσιο, 
συμπεριλαμβανόμενων θεμάτων αιχμής και σύνθετων εγκαταστάσεων όπως τα συστήματα 
Ασφαλείας-Πυρασφάλειας, τα συστήματα παρακολούθησης και ιχνηλασίας (π.χ. Barcode, RFID), 
τις κατευθύνσεις τυποποίησης στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.α. Αυτέ οι γνώσεις, και 
ιδίως το τμήμα τους το οποίο αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και την 
ολοκλήρωση της πληροφορίας, είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη προηγμένων ή και καινοτόμων 
βιομηχανικών λύσεων. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει και χειρίζεται 
διαφορετικές τεχνολογίες και μεθόδους, και εξετάζει κριτικά τον τρόπο με τον οποίο αυτές 
συνδέονται με σύνθετα βιομηχανικά προβλήματα και προδιαγραφές.  
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την περιγραφή, την αναγνώριση 
και την αξιολόγηση πραγματικών βιομηχανικών συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρικής και 
μιχανολογικής ισχύος, με σύνθεση διαφορετικών τεχνολογιών, μέσων και μεθόδων. Οι εργασίες 
αφορούν σύνθετες και πολυδιάστατες προδιαγραφές, μέσω των οποίων ο φοιτητής αναπτύσσει 
εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων με καινοτόμα και δια-θεματικά 
χαρακτηριστικά. 
Ικανότητες 

Οι προδιαγραφές των ανατιθέμενων εργασιών προσομοιώνουν τις πραγματικές απαιτήσεις 
εφαρμογών στο βιομηχανικό περιβάλλον. Επίσης, στο πλαίσιο των ομαδικών εργασιών, οι 
φοιτητές αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες σε θέματα ολοκληρωμένων έργων σχεδιασμού 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με πλήρεις και σύνθετες τεχνο-οικονομικές 
προδιαγραφές. Έτσι, αναπτύσουν ικανότητες ομαδικής και συνεργατικής όπως η κατανομή του 
έργου σε ενότητες και υπεύθυνους, η διαχείριση και η ενσωμάτωση των ενδιάμεσων σταδίων 
ολοκλήρωσης του έργου, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόοδου κλπ. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Ο κ. Μ. Παπουτσιδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο θέσης «Έλεγχος 
Κίνησης – Σύγχρονες Μέθοδοι Ελέγχου Συστημάτων Κίνησης». Οργανώνει και διδάσκει 
αυτοδύναμα μαθήματα Αυτοματισμών, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την 
τελευταία δεκαετία. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες σε θέματα συστημάτων 
βιομηχανικών αυτοματισμών, σύγχρονων μεθόδων ελέγχου με ψηφιακά μέσα, ολοκληρωμένων 
βιομηχανικών δικτυακών συστημάτων και συναφή αντικείμενα. 
Ο κ. Ε. Θεοχάρης είναι μέλος Ε.Δ.Ι.Π. με εξειδίκευση στον Βιομηχανικό Έλεγχο και σε έργα και 
μεθόδους  ηλεκτρονικού εξοπλισμού ισχύος. Ο κ. Ε. Θεοχάρης διαθέτει υπέρ-εικοσαετή εμπειρία 
στην εργαστηριακή διδασκαλία και υποστήριξη μαθημάτων Βιομηχανικών Ελεγκτών, 
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και συναφών αντικειμένων, καιι επίσης στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού με PLC στην Ελληνική βιομηχανία. Εκπονεί Διδακτορική 
Διατριβή με αντικείμενο έρευνας την υλοποίηση εφαρμογών υψηλής ασφάλειας λειτουργίας (Fail-
Safe) μέσω αλγορίθμων και ειδικού λογισμικού για χρήση σε βιομηχανικούς Προγραμματιζόμενους 
Λογικούς Ελεγκτές (PLC). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <710> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

1. Εμπεριστατωμένη γνώση και ολιστική θεώρηση των αρχών, των μοντέλων και των μεθόδων 
σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων για Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής. 
2. Γνώση και δεξιότητες στη σχεδίαση, μοντελοποίηση, ανάπτυξη, αξιολόγηση και επίβλεψη 
λειτουργίας διαδραστικών συστημάτων και πολυμέσων. 
3. Γνώση και ικανότητες συνεχούς ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων αναγκών, απαιτήσεων και 
περιορισμών στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής.  
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράψουν το εννοιολογικό πλαίσιο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής και τις 
αρχές λειτουργίας διαδραστικών συστημάτων. 
2. Να εξηγούν τη λειτουργία διαδραστικών συστημάτων, να εκτιμούν τις επιδόσεις τους και να 
υπολογίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας τους 
3. Να σχεδιάζουν διαδραστικά συστήματα. 
4. Να αναπτύσσουν και διαφοροποιούν τις λειτουργίες διαδραστικών συστημάτων και πολυμέσων  
5. Να συνθέτουν νέες διαδραστικές εφαρμογές και να αξιολογούν την απόδοση τους με βάση τις 
λειτουργικές και τεχνο-οικονομικές προδιαγραφές. 
5. Να αξιολογούν και εφαρμόζουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας 
διαδραστικών συστημάτων και πολυμέσων. 
6. Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την 
κοινωνική/επαγγελματική ηθική και την προστασία του περιβάλλοντος. 
7. Να οργανώνουν, να συντονίζουν και να αξιολογούν ομαδικό έργο στον τομέα της ανάπτυξης 
διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  
2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας 
επιλογών για την εκπόνηση των ανατιθέμενων εργασιών και ασκήσεων. 
3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
5. Ικανότητα παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών μέσω του σχεδιασμού, διαχείρισης, και 
αξιολόγησης έργων με ανάληψη και εκπόνηση ολοκληρωμένων εργασιών (project). 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Σκοπιμότητα Διαδραστικών Συστημάτων 
2. Αρχές, Θεωρίες και Εννοιολογικό Πλαίσιο Αλληλεπίδρασης 
3. Συσκευές Αλληλεπίδρασης 
4. Μοντέλα και Μέθοδοι Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων 
5. Αλληλεπίδραση Άμεσου Χειρισμού 
6. Στυλ Αλληλεπίδρασης 
7. Φυσικές και Υπολογιστικές Γλώσσες  
8. Λειτουργικότητα και Εμφάνιση Διαδραστικών Συστημάτων 
9. Αναζήτηση και Οπτικοποίηση Πληροφοριών 
10. Τεκμηρίωση και Υποστήριξη Χρηστών 
11. Σχεδιασμός Αλληλεπίδρασης Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών 
12. Αλληλεπίδραση στον Τρισδιάστατο Χώρο - Εικονική Πραγματικότητα 
13. Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 10 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 20 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 
προβλημάτων (60%). 
2. Προαιρετική γραπτή εργασία (20% το οποίο αφαιρείται 
από το ποσοστό της Γραπτής τελικής εξέτασης) 
3. Εξαμηνιαίες ομαδικές εργαστηριακές εργασίες (project), με 
παρουσίαση και τελική ατομική προφορική εξέταση (40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) «Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή», Αβούρης Ν., Κατσάνος Χ., Τσέλιος 
Ν., Μουστάκας Κ.,  Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, 2016 
[Εύδοξος 59366672] 
(2) «Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη», Shneiderman B., Plaisant C., Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 
2016 [Εύδοξος 59396199] 
(3) «Σχεδίαση Διαδραστικότητας», Rogers Υ., Sharp Η., Preece J., Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2016 
[Εύδοξος 59357418] 
(4) «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή: Αρχές, Μέθοδοι και Παραδείγματα», Κουτσάμπασης 
Π., Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2011 [Εύδοξος 12279101] 
(5) «Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων με Επίκεντρο τον Χρήστη», Ελληνικά Ακαδημαϊκά 
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος", 2016 [Εύδοξος 320155] 
(6) Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ετήσια Ανανεούμενη 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
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Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις και 
ολιστική θεώρηση των αρχών, των μοντέλων και των μεθόδων σχεδίασης Διαδραστικών 
Συστημάτων για την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων αιχμής 
στη σχεδίαση, μοντελοποίηση, ανάπτυξη, αξιολόγηση και επίβλεψη λειτουργίας Διαδραστικών 
Συστημάτων και Πολυμέσων. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής έρχεται σε επαφή 
και χειρίζεται διαφορετικές τεχνολογίες και διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής 
αναπτύσσει κριτική αντίληψη της σχέσης μεταξύ των μεθόδων και των τεχνικών, αφενός καθώς 
και ικανότητες συνεχούς ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων αναγκών, απαιτήσεων και περιορισμών 
στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής, αφετέρου. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και 
αξιολόγηση σύνθετων διαδραστικών συστημάτων. Έτσι, το μάθημα προσδίδει στο φοιτητή 
εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων σύνθεσης νέων, καινοτόμων και 
δια-θεματικών εφαρμογών. 
Ικανότητες 

Η προδιαγραφή των ανατιθέμενων εργασιών Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής περιλαμβάνει 
λειτουργικά και τεχνο-οικονομικά κριτήρια και περιορισμούς που προσομοιώνουν καταστάσεις 
στην επαγγελματική και βιομηχανική πρακτική. Επίσης, στο πλαίσιο της ομαδικής εκπόνησης 
εργασιών,  φοιτητές αναλαμβάνουν ευθύνες και  πρωτοβουλίες σε θέματα σύνθετων 
τεχνολογικών αναπτύξεων όπως η κατανομή του έργου σε ενότητες και υπεύθυνους, η διαχείριση 
και ο συγκερασμός των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
προόδου του έργου κλπ. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Ο κ. Δ. Τσελές είναι Τακτικός Καθηγητής Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο θέσης «CAD, CAM, 
CAE». Διαθέτει τριαντακονταετή εμπειρία οργάνωσης και διδασκαλίας μαθημάτων σχετικών της 
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει 
συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα με επιστημονικό έργο που 
περιλαμβάνει έρευνα στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής και σε συναφή με αυτή 
αντικείμενα όπως ενδεικτικά ΤΠΕ, Τεχνητή Νοημοσύνη, CAD/CAM και Τηλεματικές Εφαρμογές  
ενώ είναι και συγγραφέας πέραν βιβλίων σχετικών με το αντικείμενο και πολυάριθμων άρθρων τα 
οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων καθώς και ως 
κεφάλαια βιβλίων.  
Ο κ. Δ. Παπαχρήστος είναι Μέλος ΕΔΙΠ Α’ βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο θέσης 
«Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Ναυτιλία». 
Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στη θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία και υποστήριξη 
μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος τριών 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε αντικείμενα συναφή με το μάθημα.  Ο κ. Παπαχρήστος 
συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και είναι συγγραφέας αρκετών άρθρων σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων καθώς και ως κεφάλαια βιβλίων.  
Η κ. Ελένη Συμεωνάκη είναι Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α’ βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο θέσης «Διαδίκτυο των Αντικειμένων και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η κ. 
Συμεωνάκη διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στην εργαστηριακή διδασκαλία και υποστήριξη 
μαθημάτων συναφών αντικειμένων με αυτό της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής. Είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον Αυτοματισμό Παραγωγής και Υπηρεσιών και 
υποψήφια Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο Ενδιάμεσο Λογισμικό 
και Νεφοϋπολογιστική Μηχανική στη Γεωργία (Middleware and Cloud Computing Engineering in 
Agriculture). Η κ. Συμεωνάκη συμμετέχει σε ερευνητικά έργα και είναι συγγραφέας αρκετών 
άρθρων τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων 
καθώς και ως κεφάλαια βιβλίων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <711> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας, των 
νόμων και των κανόνων της Φυσικοχημείας που προσδιορίζονται, περιγράφονται και 
συνδυάζονται στα διαφορετικά πεδία του συνόλου της Χημείας και της αναγνώρισης και επιλογής 
τους στα πεδία αυτά, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με 
διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων, με κατανόηση του περιεχομένου της 
Φυσικοχημείας έτσι ώστε να μπορούν διακρίνουν και να εξηγήσουν τα φυσικοχημικά φαινόμενα, 
να εκτιμήσουν ποιοτικά και ποσοτικά τα αποτελέσματά τους και να μπορούν να γενικεύσουν και 
να συμπεραίνουν τους συσχετισμούς τους με το λογικό πυρήνα του αντικειμένου των σπουδών 
τους, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για 
την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου περιβάλλοντος 
εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, εφαρμογής των παραπάνω έτσι 
ώστε να ανακαλύψουν, ταξινομήσουν και εξετάσουν τα κύρια φυσικοχημικά φαινόμενα στις 
φυσικοχημικές διεργασίες της Βιομηχανίας, δυνατότητα υπολογισμού των παραγομένων 
προϊόντων και των αποτελεσμάτων των παραπάνω διεργασιών. 
4. Δυνατότητα ανάλυσης των φυσικοχημικών διεργασιών που περιλαμβάνει υποδιαίρεση, 
συνδυασμό, ανάπτυξη, διαφοροποίηση και σχεδιασμό τους. 
5. Δυνατότητα σύνθεσης έτσι ώστε να μπορούν να προτείνουν, οργανώσουν, συνθέσουν και 
εξηγήσουν τις παραπάνω διεργασίες καθώς και να αναδιοργανώσουν και αναθεωρήσουν ήδη 
εφαρμοζόμενες φυσικοχημικές διεργασίες και πρακτικές στη Βιομηχανία. 
6. Δυνατότητα αξιολόγησης των σχετικών φυσικοχημικών διεργασιών, κρινόμενων με βάση τα 
μετρήσιμα αποτελέσματά τους, σύγκρισης σχετικών εναλλακτικών διεργασιών, συνδυασμού τους 
με κανόνες προστασίας περιβάλλοντος και τελικού συμπερασμού ως προς την αριστοποίηση των 
αποτελεσμάτων των διεργασιών αυτών και δυνατότητα υποστήριξής της. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών: Χρήση των δεδομένων και πληροφοριών από τις κυριότερες σχετικές πηγές και 
βάσεις δεδομένων και ενσωμάτωσή τους στα συγκεκριμένα πεδία της Φυσικοχημείας που 
εμπλέκεται στις διεργασίες της Βιομηχανίας. 
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση των φυσικοχημικών διεργασιών, μεθόδων, 
προϊόντων και αποτελεσμάτων στη Βιομηχανία και της κατάστασης της Επιστήμης από την 
πλευρά της χημικής επιστήμης και πιο συγκεκριμένα της Φυσικοχημείας και αναπροσαρμογή τους 
στην κατεύθυνση των υποδεικνυόμενων νέων απαιτήσεων. 
3. Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση αποτελεσμάτων που προβλέπονται από τη χημική επιστήμη και πιο 
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συγκεκριμένα τη Φυσικοχημεία συνδυαστικά με άλλα κατάλληλα επιστημονικά πεδία έτσι ώστε να 
προκύψει το άριστο αποτέλεσμα από την άποψη της ποιότητας και ποσότητας του επιδιωκόμενου 
προϊόντος ή αποτελέσματος με τις θετικότερες δυνατές επιπτώσεις στην παραγωγή και στο 
κοινωνικό πεδίο. 
4. Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων για την 
επίτευξη ενός έργου, αποτελέσματος ή προϊόντος και την ανάπτυξη νέων μεθόδων και υλικών και 
γενικότερα την ανάπτυξη καινοτομίας. 
5. Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, ανάλυσης και σύνθεσης των επιμέρους απόψεων και 
κριτικής-αυτοκριτικής και δέσμευση για υλοποίηση και ολοκλήρωση συμφωνίας. 
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Ικανότητα επικοινωνίας με την επιστημονική και τεχνολογική 
κοινότητα σε διεθνείς γλώσσες, σεβασμό στη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα, το 
περιβάλλον και επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας. 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης και ανεύρεση μεθόδων επίλυσης 
θεμάτων και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων 
εργασίας και παραγωγής στη Βιομηχανία και την Επιστήμη. 
8. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. Η Φυσικοχημεία, η οποία κυρίως καθορίζει διεργασίες, 
μεθόδους και υλικά που υπεισέρχονται στη Βιομηχανία και την Επιστήμη, οπωσδήποτε 
υποδεικνύει και προάγει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση εγκαταστάσεων και έργων. 
9. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Η Φυσικοχημεία στα πλαίσια της χημικής επιστήμης, έχουσα 
κατεξοχήν σχέση με το περιβάλλον, συνδυάζεται κατάλληλα με την εφαρμογή της στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
10. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής αλλά 
και αυστηρής επιστημονικής-ερευνητικής σκέψης για ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων, 
διεργασιών, μεθόδων και υλικών. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Χημική Θερμοδυναμική. Στοιχεία κινητικής των αντιδράσεων. Διαλύματα μοριακά, κολλοειδή και 
ηλεκτρολυτικά. Καταστάσεις της ύλης, τάση ατμών, σημείο βρασμού των διαλυμάτων, ισορροπίες 
φάσεων, ελεύθερη ενέργεια. Προσθετικές ιδιότητες, ταπείνωση σημείου πήξεως, ανύψωση 
σημείου ζέσεως, οσμωτικά φαινόμενα. Υγρή κατάσταση. Επιφανειακή τάση. Ιξώδες. Επιφανειακά 
φαινόμενα. Προσρόφηση. Στοιχεία Ηλεκτροχημείας. Στερεά κατάσταση, κρυσταλλογραφία, 
κρυσταλλογραφικά συστήματα, κρυσταλλική συμμετρία και κρυσταλλικό πλέγμα. Μεταλλική 
κατάσταση. Ενόργανες φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης. 
Εργαστηριακές ασκήσεις στην κινητική αντιδράσεων, τα ηλεκτρολυτικά και ρυθμιστικά διαλύματα, 
το pH, την ενεργότητα, την αγωγιμότητα, τα γαλβανικά στοιχεία, τη διάβρωση των μετάλλων και 
την προστασία τους, καθώς και ασκήσεις στις φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
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• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

G. M. Borrow, Physical Chemistry, 5η Έκδοση, Tata McGraw - Hill (2007) 
W. Moore, Physical Chemistry, 5η Έκδοση, Universities Press (1999) 
C. R. Metz, Schaum’s Outline of Physical Chemistry, 2η Έκδοση, McGraw-Hill (1988) 
C. R. Metz, Schaum’s 2000 Solved Problems in Physical Chemistry, McGraw-Hill (1990) 
P. Atkins, J. de Paula, Atkins’ Physical Chemistry, 9η Έκδοση, Oxford University Press (2010) 
Y. Gerasomov, Ed., Physical Chemistry, Mir Publishers (1974) 
Ν. Θ. Ρακιντζής, Φυσικοχημεία, Εκδόσεις Παπασωτηρίου (1994) 
Ν. Α. Κατσάνος, Φυσικοχημεία (Βασική Θεώρηση), Εκδόσεις Παπαζήση (1999) 
Γ. Σ. Καραϊσκάκης, Φυσικοχημεία, Εκδόσεις Τραυλός (1998) 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας, των νόμων και των κανόνων της 
Φυσικοχημείας που προσδιορίζονται, περιγράφονται και συνδυάζονται στα διαφορετικά πεδία του 
συνόλου της Χημείας και της αναγνώρισης και επιλογής τους στα πεδία αυτά, που αποτελούν τη 
βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
Δεξιότητες 

Η ολοκλήρωση του μαθήματος προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων, 
με κατανόηση του περιεχομένου της Φυσικοχημείας έτσι ώστε να μπορούν διακρίνουν και να 
εξηγήσουν τα φυσικοχημικά φαινόμενα, να εκτιμήσουν ποιοτικά και ποσοτικά τα αποτελέσματά 
τους και να μπορούν να γενικεύσουν και να συμπεραίνουν τους συσχετισμούς τους με το λογικό 
πυρήνα του αντικειμένου των σπουδών τους, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα, για την 
ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά 
πεδία. 
Ικανότητες 

Το μάθημα αναπτύσει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και 
απρόβλεπτου περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
εφαρμογής των παραπάνω έτσι ώστε να ανακαλύψουν, ταξινομήσουν και εξετάσουν τα κύρια 
φυσικοχημικά φαινόμενα στις φυσικοχημικές διεργασίες της Βιομηχανίας, δυνατότητα 
υπολογισμού των παραγομένων προϊόντων και των αποτελεσμάτων των παραπάνω διεργασιών 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Καθηγητής κ. Γ. Πατερμαράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημική – Ηλεκτροχημική 
Τεχνολογία και Κατάλυση», διαθέτει εκτεταμένο επιστημονικό και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο 
με ευρεία διεθνή αναγνώριση στο αντικείμενο του μαθήματος. Επίσης, διαθέτει εμπειρία δεκαετιών 
στη διδασκαλία μεγάλου αριθμού θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο που εμπίπτουν στο χώρο της Φυσικοχημείας και έχει συγγράψει πολυάριθμα 
σχετικά διδακτικά εγχειρίδια. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <712> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας χημικού, 
βιολογικού, μηχανικού καθαρισμού, των νόμων εξοικονόμησης ενέργειας, των κανόνων 
αντιρρύπανσης, των αρχών της ελαχιστοποίησης των ρύπων, των επεξεργασιών υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και 
διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και έλεγχο των επεξεργασιών καθαρισμού, στην απόδοση, αριστοποίηση και 
προτυποποίηση των διαδοχικών σταδίων της παραγωγής, στη διασφάλιση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, που απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών 
και για την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου περιβάλλοντος 
εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, σύνθεσης και αξιολόγησης στη 
διαχείριση παραπροϊόντων, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του 
αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, στη σύνταξη μεθόδων και προδιαγραφών αντιρρύπανσης. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν τις μεθόδους περιβαλλοντικής προστασίας, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες 
απορρύπανσης, να επιλέγουν τους όρους του περιβαλλοντικού προβλήματος. 
2. Να εξηγούν τη λειτουργία του εξοπλισμού αντιρρύπανσης, να εκτιμούν τη σύσταση των 
αποβλήτων. 
3. Να υπολογίζουν τις παραμέτρους προσδιορισμού ρυπαντικού φορτίου, να εξετάζουν τα βασικά 
μεγέθη χαρακτηρισμού υγρών αποβλήτων. 
4. Να συνδυάζουν παραδοσιακές και σύγχρονες αντιρρυπαντικές επεξεργασίες, να σχεδιάζουν 
βελτιώσεις των διεργασιών, να αναπτύσσουν τεχνικές καθαρισμού, να διαφοροποιούν τις 
προδιαγραφές τους. 
5. Να συνθέτουν νέες στρατηγικές βελτιστοποίησης παραγωγικότητας, να οργανώνουν τα στάδια 
προκατεργασίας και κατεργασίας, να αναθεωρούν τις ρυπογόνες διαδικασίες παραγωγής. 
6. Να συγκρίνουν διαφορετικές αντιρρυπαντικές μεθόδους, να αξιολογούν την απόδοσή τους, να 
υποστηρίζουν την ανακύκλωση υγρών και αερίων αποβλήτων. 
7. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (μέσω της εφαρμογής των 
τεχνολογιών της διαχείρισης παραπροϊόντων και της προστασίας περιβάλλοντος) και ευχέρεια 
σχεδιασμού και διαχείρισης έργων. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων 
διαχείρισης παραπροϊόντων. 



ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Παράρτημα 10» 

-40- 

Λήψη αποφάσεων, με τη σύνθεση και αξιοποίηση των αρχών της διαχείρισης παραπροϊόντων, με 
ικανότητα διαλόγου, κριτικής, αυτοκριτικής και δέσμευση για την υλοποίηση των συμφωνιών. 
Αυτόνομη εργασία, με άριστη γνώση κανονισμών και νομοθεσίας, επίδειξη κοινωνικής 
ευαισθησίας, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας, με σεβασμό στο εργασιακό και το 
φυσικό περιβάλλον. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης, με δυνατότητα αντίληψης προβλημάτων ή αναγκών και γνώση των μεθόδων επίλυσης. 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ενέργεια ως οικονομικό μέγεθος. Μέθοδοι μεγιστοποίησης απόδοσης. Τεχνολογίες 
εξοικονόμησης ενέργειας σε βασικά στάδια παραγωγής. Μηχανολογικός εξοπλισμός, 
αυτοματοποίηση βιομηχανικής μονάδας. Μέθοδοι βελτιστοποίησης παραγωγικότητας. Τεχνικές 
ελαχιστοποίησης αποβλήτων. Σύσταση αποβλήτων εργοστασίου. Μέθοδοι επεξεργασίας 
καθαρισμού, χημικές, βιολογικές και μηχανικές. Παράμετροι χαρακτηρισμού υγρών αποβλήτων. 
Μέτρηση του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων. Προσδιορισμός βασικών μεγεθών, pH, 
υπολειμματικού χλωρίου, αγωγιμότητας, BOD5, BOD21, TC, TOD, COD. Αερόβια και αναερόβια 
βιολογική επεξεργασία. Στάδια προκατεργασίας και κατεργασίας. Λιποσυλλέκτες, αμμοσυλλέκτες, 
εσχάρες, λεπτά κόσκινα, δεξαμενές παροχής και ομογενοποίησης, καθίζηση, επίπλευση, 
κροκίδωση, συσσωμάτωση, χημική οξείδωση, εξουδετέρωση, δεξαμενές ενεργού ιλύος, βιολογικά 
διυλιστήρια, συστήματα αναερόβιας χώνευσης. Επεξεργασίες υγρών αποβλήτων. Μέθοδοι 
ανακύκλωσης υγρών και αερίων αποβλήτων. Ρύπανση λιμνών και ρευμάτων (χειμάρρων, 
ποταμών). Διατύπωση περιβαλλοντικού προβλήματος. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
F. J. Cervantes, S. G. Pavlostathis, A. C. van Haandel, Advanced Biological Treatment Processes 
for Industrial Wastewaters, IWA Publishing (2006) 
P. N. L. Lens, L. H. Pol, P. Wilderer, T. Asano, Water Recycling and Resource Recovery in Industry: 
Analysis, Technologies and Implementation, IWA Publishing (2002) 
S. Manahan, Environmental Chemistry, 10η Έκδοση, CRC Press, Taylor and Francis Group (2017) 
R. M. Christie, Environmental Aspects of Textile Dyeing, CRC Press (2007) 
M. Miraftab, A. R. Horrocks, Ecotextiles: The Way Forward for Sustainable Development in 
Textiles, Woodhead Publishing Ltd (2007) 
K. Slater, Environmental Impact of Textiles: Production, Processes and Protection, Woodhead 
Publishing Ltd/The Textile Institute (2003) 
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K. Lacasse, W. Baumann, Textile Chemicals: Environmental Data and Facts, Springer (2004) 
E. Kabir, Treatment of Textile Wastewater by Sulfonation Method, VDM Verlag (2010) 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουνeμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας χημικού, βιολογικού, μηχανικού 
καθαρισμού, των νόμων εξοικονόμησης ενέργειας, των κανόνων αντιρρύπανσης, των αρχών της 
ελαχιστοποίησης των ρύπων, των επεξεργασιών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, που αποτελούν 
τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή 
σπουδής. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και 
ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο των επεξεργασιών καθαρισμού, στην απόδοση, 
αριστοποίηση και προτυποποίηση των διαδοχικών σταδίων της παραγωγής, στη διασφάλιση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, που απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και 
διαδικασιών και για την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
Ικανότητες 

Το μάθημα αναπτύσει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και 
απρόβλεπτου περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στη διαχείριση παραπροϊόντων, στη συντήρηση, επίβλεψη, 
επιδιόρθωση, ρύθμιση του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, στη σύνταξη μεθόδων και προδιαγραφών 
αντιρρύπανσης. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημική – Ηλεκτροχημική Τεχνολογία και Κατάλυση» και το 
ερευνητικό έργο του Καθηγητή κ. Γ. Πατερμαράκη σχετίζονται στενά με το αντικείμενο του 
μαθήματος. Ο κ. Πατερμαράκης διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Ενέργειας, 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Υλικών, καθώς και πολυετή διδασκαλία θεωρητικών 
και εργαστηριακών μαθημάτων Περιβάλλοντος προπτυχιακής και μεταπτυχιακής στάθμης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <713> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Ικανότητες οργάνωσης παραγωγής ενδυμάτων. 
2. Ικανότητες διαχείρισης συστημάτων βιομηχανικής μονάδας κατασκευής ενδυμάτων. 
3. Ικανότητες ώστε να αντιλαμβάνονται τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια της παραγωγής. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδίασης ενδυμάτων. 
2. Να γνωρίζουν τα διάφορα στάδια παραγωγής των ενδυμάτων (γραμμή παραγωγής). 
3. Να αντιλαμβάνονται τους μηχανισμούς και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή των ενδυμάτων. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. Διαχείριση προβλημάτων. Λήψη αποφάσεων. Ομαδική εργασία.  
Εργασία σεδιεθνές περιβάλλον 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ιστορική αναδρομή και ανάπτυξη της βιομηχανίας ένδυσης στον Ελληνικό χώρο. Η χωροταξική 
κατανομή βιομηχανιών και βιοτεχνιών ετοίμου ενδύματος. Δομή μονάδας παραγωγής ετοίμου 
ενδύματος και ανάπτυξη των διαφόρων τμημάτων της παραγωγής. Τρόποι παραγωγής. 
Παρουσίαση προτύπων. Διαδικασία παραγωγής ετοίμου ενδύματος, παρουσίαση και ανάλυση 
αυτών. Είδη ραφών, γαζιών, μηχανών ραφής και ανάλυση της χρήσης αυτών. Παράμετροι 
ποιότητας του ετοίμου ενδύματος. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και φινίρισμα ετοίμου ενδύματος. 
Συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά ετοίμου ενδύματος. Συστήματα διοίκησης ολικής 
ποιότητας. Διαδικασίες πιστοποίησης συστήματος ποιότητας.Εναλλακτικές δυνατότητες με 
γραμμικές και μη γραμμικές σχέσεις κόστους. Σχεδίαση συνολικής παραγωγής με χρήση Η/Υ. 
Προγραμματισμός παραγωγής σε μεμονωμένα προϊόντα. Προγραμματισμός παραγωγής 
κατάπαραγγελία. Προγραμματισμός παραγωγής κατά παρτίδα. Προγραμματισμόςπαραγωγής σε 
Γραμμές Παραγωγής. Προγραμματισμός Παραγωγής σε ΣυστήματαΣυνεχούς Ροής. Διαμόρφωση 
Προγραμμάτων Παραγωγής με χρήση Η/Υ. Δημιουργία προδιαγραφών από πελάτες. Δημιουργία 
προδιαγραφών γιακατασκευαστές και για προμηθευτές (πρώτων υλών). Ανάλυση 
προδιαγραφώνενδυμάτων. Πηγές ποιοτικών προδιαγραφών για τα προϊόντα ένδυσης. 
Εθελοντικάπρότυπα και νομοθετικοί κανονισμοί (ετικέτες σύνθεσης, φροντίδας και κανονισμοί 
ευφλεκτότητας). Αξιολόγηση των σφαλμάτων βαφής και τυπώματος σε ενδύματα. Συνολική 
εκτίμηση της ποιότητας τωνενδυμάτων.ΑποτελεσματικήΔιαχείριση της διεθνούς εφοδιαστικής 
αλυσίδας ένδυσης. Στρατηγικές διανομής στηνένδυση. Διαχείριση των Νέων Ηλεκτρονικών 
Τεχνολογιών Επικοινωνίας στηνεφοδιαστική αλυσίδα ένδυσης.Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή 
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(EfficientConsumerResponse - ECR) – Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment 
(CFPR) –ΠρότυποΣυνεχούςΑνεφοδιασμού (ContinuousReplenishmentModel - CRM) – Ηαπό τον 
προμηθευτή διοικούμενη αποθήκη (Vendor-ManagedInventory - VMI).Τύποι αποθεμάτων – 
Ποσότητα Oικονομικής Παραγγελίας (Economic OrderQuantity - EOQ) – Συστήματα ώθησης/έλξης 
(push/pull). Ανάθεση έργου(procurement) και εξωτερίκευση δραστηριοτήτων (outsourcing) στην 
ένδυση. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 15 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών 10 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας 15 

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. W. Aldrich, «Σχεδίαση και Κοπή Γυναικείων Ρούχων», 2009. 
2. K. McKelvey, «Έρευνα Μόδας – 1600 Ιδέες», 2005. 
3. B. Wirschun, «Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδυμάτων με CorelDraw», 2009. 
4. H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger,“Fachwissen Bekleidung”, Europa-Lehrmittel, 2007. 
5. A. Fontaine, “Technologie für Bekleidungsberufe, Lehrbuch: Grundstufe und Fachstufen Lehr-
/Fachbuch”,Stam,2008. 
6. C. Vindersvon, “Entwicklung eines Studiengangkonzeptes: Lehramt an Berufskollegs im Fach 
Bekleidungstechnik”, Akademikerverlag,2011. 
7. S. J. Jones, “Fashion Design (Portfolio)”,2011. 
8. J. Sissons, “Basics Fashion Design: Knitwear”,2010. 
9. G. Cho, “Smart Clothing: Technology and Applications”, Taylor and Francis, 2009. 
10. Helen Joseph Armstrong, Pattern Making for Fashion Design, 2015 
11. The Fashion Book, by Editor of Phaodon, 2013 
12. Clive Hallet, Fabric for Fashion, 2014 
13. V.R. Babu, “Industrial engineering in apparel production”, 2012. 
14. C. Fairhurst, “Advances in apparel production”, 2008. 
15. G. Colovic, “Management of Technology Systems in Garment Industry”, 2011. 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στο 
πεδίο της σχεδίασης προϊόντων ένδυσης. Ο φοιτητής θα γνωρίζει σε βάθος τις αρχές σχεδίασης 
ενδυμάτων και την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών χρησιμοποιώντας παραδοσιακά και νέα 
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υλικά κατασκευής. Θα γνωρίζει τα διάφορα στάδια παραγωγής των ενδυμάτων (γραμμή 
παραγωγής) όπως επίσης και τους τους μηχανισμούς και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή των ενδυμάτων. Θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες για την ανάλυση και τη 
σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Αυτές οι 
γνώσεις είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη σύγχρονων και ανταγωνιστικών  προϊόντων στη αγορά. 
Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής έρχεται σε επαφή και χειρίζεται διαφορετικές 
τεχνολογίες και διαφορετικά πεδία εφαρμογής της παραγωγής ενδύματος. Έτσι αναπτύσσει 
σφαιρική και κριτική αντίληψη των σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων  στον χώρο. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον σχεδιασμό προϊόντων ένδυσης 
χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και διαδικασίες. Τον σχεδιασμό της παραγωγής 
των προϊόντων λαμβανομένων των δυνατοτήτων αλλά και των περιορισμών της αγοράς σε σχέση 
με τον διεθνή ανταγωνισμό. Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την γνώση τεχνικής υποστήριξης 
σχεδιασμού, τις γνώσεις υλοποίησης του σχεδιασμού χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα μέσα 
παραγωγής αλλά και την δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων παραγωγής μεσα στην 
γραμμή παραγωγής. 
Ικανότητες 

Οι προδιαγραφές των ανατιθέμενων εργασιών προσομοιώνουν τις πραγματικές απαιτήσεις 
σχεδιασμού προϊόντων ένδυσης σε βιομηχανικό περιβάλλον. Επίσης, στο πλαίσιο των ομαδικών 
εργασιών, οι φοιτητές αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες σε θέματα ολοκληρωμένων 
παραγγελιών με πλήρεις οικονομοτεχικές προδιαγραφές. Έτσι, αναπτύσσουν ικανότητες ομαδικής 
και συνεργατικής όπως η κατανομή του έργου σε ενότητες και υπεύθυνους, η διαχείριση και η 
ενσωμάτωση των ενδιάμεσων σταδίων ολοκλήρωσης του έργου, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της προόοδου κλπ. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Γεώργιος Πρινιωτάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο είναι: Εφαρμογές 
Καινοτόμων Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης. 
Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Leeds της Αγγλίας (M.Sc. στην 
Επιστήμη και την Τεχνολογία των Ινών – 1992) και διδακτορικό (Ph.D. – 2005) από το 
πανεπιστήμιο του Gent στο Βέλγιο σε αγώγιμα υφάνσιμα υλικά. Είναι μέλος του εργαστηρίου 
Σχεδίασης Υφάσματος, Πλεκτών και Καινοτόμων Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης. 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν την βιομηχανική παραγωγή ενδυμάτων, τις νέες 
τεχνολογίες, τα Τεχνικά Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα, τα Πολυλειτουργικά Ενδύματα και τις 
Βιώσιμες Τεχνολογίες. Συμμετέχει σε πολυάριθμα Ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικά 
υπεύθυνος και σε κάποια από αυτά ως συντονιστής. Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα 
μαθήματα, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την τελευταία δεκαετία. Το 
επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες σε θέματα σχεδιασμού προγραμματισμού 
λειτουργίας και ελέγχου έξυπνων συστημάτων, και δίκτυων επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ως 
αισθητήρες κατασκευασμένους από αγώγιμα υφάνσιμα υλικά ενσωματωμένα σε υφάσματα και 
ενδύματα. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε 
περισσότερα από 100 διεθνή συνέδρια τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι κριτής σε διάφορα 
επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος διαφόρων επιτροπών επιστημονικών Συνεδρίων και πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου AITAE που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Ο Δρ Γ. 
Πρινιωτάκης διαθέτει πλέον των 350 ετεροαναφορών, και δείκτη H 8 στο Scopus. 
Η Εμμανουέλα Σφυρόερα είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο ΠΑΔΑ με γνωστικό αντικείμενο 
Τεχνολογίες Ανάπτυξης Πλεκτών ενδυμάτων με οικολογικά χαρακτηριστικά.  
Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο με τίτλο « Διαδικασία μοντελοποίησης μαζικής εξατομίκευσης στην 
βιομηχανία ένδυσης» από το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας. 
Είναι μέλος του εργαστηρίου Σχεδίασης Υφάσματος, Πλεκτών και Καινοτόμων Προϊόντων 
Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντά αφορούν την βιομηχανική 
παραγωγή πλεκτών ενδυμάτων, τις νέες τεχνολογίες, τα Τεχνικά Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα, 
τα Πολυλειτουργικά Ενδύματα και τις Βιώσιμες Τεχνολογίες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <714> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της δομής των κλωστοϋφαντουργικών ινών η 

οποία καθορίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους οι οποίες με τη σειρά τους 
επηρεάζουν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες των παραγομένων από αυτές 
γραμμικών και δισδιάστατων δομών. 

2. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των σημαντικότερων φυσικομηχανικών 
ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των φυσικών και τεχνητών ινών (φυσικού και συνθετικού 
πολυμερούς) καθώς και εξοικείωση με τις μεθόδους προσδιορισμού και μέτρησης αυτών. 

3. Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση φυσικών και τεχνητών ινών. 
4. Γνώσεις και δεξιότητες για την επιλογή και συνδυασμό καταλλήλων ινών για την παραγωγή 

καινοτόμων προïόντων υψηλών απαιτήσεων για εξειδικευμένες χρήσεις. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να γνωρίζουν από ποια φυτά και από ποια ζώα συλλέγονται α΄ύλες για κλωστοϋφαντουργική 

χρήση. 
2. Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα προϊόντα που παράγονται από τις διάφορες φυτικές, 

ζωικές και τεχνητές ίνες. 
3. Να προδιαγράφουν τα προϊόντα που παράγονται από τις κλωστοϋφαντουργικές ίνες και να 

συντάσσουν τις οδηγίες φροντίδας αυτών. 
4. Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν μεθόδους για την παραγωγή τεχνητών ινών από φυσικά 

αλλά και συνθετικά πολυμερή. 
5. Να διαμορφώνουν λύσεις για παραγωγή προïόντων ειδικών χρήσεων και υψηλών απαιτήσεων 

με το συνδυασμό ινών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων. 
6. Να εφαρμόζουν μεθόδους για την αναγνώριση φυσικών και τεχνητών ινών. 

Γενικές Ικανότητες 
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1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης: μελέτη 
αναγκών των συστημάτων/πηγών παροχής ινωδών υλικών, κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας 
για την εγκατάσταση και αξιοποίηση αυτών των συστημάτων, δηλαδή, σχεδίαση, ανάπτυξη, 
εγκατάσταση, υποστήριξη και επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων/πηγών παροχής 
ινωδών υλικών. 

2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας 
επιλογών για την εκπόνηση των αντιθέμενων εργασιών και ασκήσεων: επιλογή, σύνθεση και 
αρμονική λειτουργία των συνιστωσών μηχανημάτων των συστημάτων /πηγών παροχής 
ινωδών υλικών. 

3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων: γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων κατά την ανάπτυξη 
καινοτομίας. 

4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων: ικανότητα διαλόγου, κριτικής, αυτοκριτικής και δέσμευσης για υλοποίηση 
συμφωνίας. 

5. Ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπόνησης 
ολοκληρωμένων εργασιών (project). 

6. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας των 
συστημάτων/πηγών παροχής ινωδών υλικών. 

7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: ικανότητα αντίληψης των προβλημάτων και των 
αναγκών βελτίωσης των συστημάτων/πηγών παροχής ινωδών υλικών και γνώση μεθόδων 
επίλυσης αυτών. 

8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στις κλωστοϋφαντουργικές ίνες. 
2. Γενικά χαρακτηριστικά. Φύση και δομή των ινών.  
3. Ταξινόμηση ινών (φυσικές, τεχνητές).  
4. Εξέλιξη της παραγωγής και της κατανάλωσης των κλωστοϋφαντουργικών ινών. 
5. Αναλυτική παρουσίαση ινών κάθε κατηγορίας (κυτταρινικές, πρωτεϊνικές, τεχνητές ίνες 

φυσικών πολυμερών, συνθετικές), με έμφαση στην ανάπτυξη και τη μορφολογία των φυσικών 
ινών και στην παραγωγή των τεχνητών ινών.  

6. Μέθοδοι και συσκευές αναγνώρισης–ταυτοποίησης κλωστοϋφαντουργικών ινών. 
7. Φυσικές, μηχανικές, χημικές ιδιότητες, χαρακτηριστικά φυσικών κλωστοϋφαντουργικών ινών.  
8. Μέθοδοι και συσκευές προσδιορισμού των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων αυτών. 
9. Χρήσεις και προϋποθέσεις της κατάλληλης ανάμειξης ινών για την παραγωγή συγκεκριμένων 

προϊόντων.  
10. Επίδραση ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των ινών στα τελικά προϊόντα. 
11. Εργαστηριακές ασκήσεις για την ταυτοποίηση– αναγνώριση των κλωστοϋφαντουργικών ινών 

και για τον προσδιορισμό φυσικών, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών 
τους (μήκος, λεπτότητα, διάμετρος, μορφολογία, γραμμική πυκνότητα, υγροσκοπικότητα, 
εφελκυστική αντοχή). 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή Εκπαίδευση με 

χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Υποβολή 

Εργασιών. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
Άσκηση Πεδίου  
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Εκπόνηση εργασιών 20 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 20 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 28 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση 

και τελική ατομική προφορική εξέταση (40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. JWS Hearle, RH Peters, “Fibre Structure”, Butterworths, Manchester, 1963. 
2. Αν. Πριμέντας, «Ίνες – Φυσικές, Μηχανικές, Χημικές Ιδιότητες», Αθήνα, 1977. 
3. “Identification of Textile Materials”, The Textile Institute, Manchester, 1985. 
4. JE Booth, “Principles of Textile Testing”, Heywood, London, 1986. 
5. JG Cook, “Handbook of Textile Fibres”, I, II, Merrow, 1993. 
6. SB Warner, “Fiber Science”, Prentice Hall, 1995. 
7. JC Masson, “Acrylic Fiber Technology and Applications”, Marcel Dekker, Inc., 1995. 
8. P Carty, “Fibre Properties”, Pentaxion Ltd, Newcastle, 1996. 
9. WE Morton, JWSHearle, “Physical Properties of Textile Fibres”, The Textile Institute, 

Manchester, 1997. 
10. T Hongu,  GO Phillips, “New Fibers”, Woodhead Publishing Ltd, 1997. 
11. BP Saville, “Physical Testing of Textiles”, Woodhead Publishing Ltd, 1999. 
12. CWoodings, “Regenerated Cellulose Fibres”, Woodhead Publishing Ltd, 2001. 
13. JMussig, “Industrial Applications of Natural Fibres”, Wiley, 2010. 
14. JWSHearle, ”High-performance fibres”, Woodhead, 2001. 
15. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια. 
16. Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις. 

  
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου, ο φοιτητής αποκτά 
εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της δομής των κλωστοϋφαντουργικών ινών και των 
σημαντικότερων φυσικομηχανικών και χημικών ιδιοτήτων, και χαρακτηριστικών τους καθώς και 
εξοικείωση με τις μεθόδους προσδιορισμού και μέτρησης αυτών, συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων 
αιχμής όπως οι καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής και οι σύγχρονες τεχνικές ποιοτικής και 
ποσοτικής ανάλυσης αυτών.  
Παράλληλα, ο φοιτητής, καλούμενος να σχεδιάσει προϊόντα τα οποία θα ικανοποιούν τις υψηλές 
απαιτήσεις για την παραγωγή καινοτόμων προïόντων για εξειδικευμένες εφαρμογές, με χρήση 
καταλλήλων ινών, αναπτύσσει κριτική αντίληψη της συμβολής άλλων τεχνολογικών πεδίων, μέσω 
των εξελίξεών τους, στη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων.  
Αυτές οι γνώσεις κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξη νέων, το συνδυασμό ή την τροποποίηση 
των υπαρχόντων ινών για ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων λόγω και των ολοένα 
αυξανόμενων και καινοτόμων χρήσεών τους.  

Δεξιότητες 
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Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη 
αξιολόγηση των ιδιοτήτων/χαρακτηριστικών των ινών, την τροποίησή τους, και το συνδυασμό 
αυτών για την παραγωγή προϊόντων ειδικών χρήσεων και υψηλών απαιτήσεων με συγκεκριμένες 
πολυδιάστατες προδιαγραφές, η ικανοποίηση των οποίων απαιτεί τη χρήση διαφορετικών 
μεθόδων και τεχνολογικών μέσων, ή/και την ανάπτυξη πρωτότυπων προσεγγίσεων.  
Επιπλέον, μέσω της συστηματικής και καθοδηγούμενης ενασχόλησης με τις εργασίες, ο φοιτητής 
αναπτύσσει εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, μαζί με τη σύνθεση 
νέων, που άπτονται των καινοτόμων και δια-θεματικών εφαρμογών σχεδιασμού και παραγωγής 
ινών συνδυάζοντας στοιχεία από διάφορα τεχνολογικά πεδία. 

Ικανότητες 

Οι προδιαγραφές των ανατιθέμενων εργασιών προσομοιώνουν τις σύγχρονες απαιτήσεις των 
ινοδομικών προϊόντων. Στις εργασίες της Επιστήμης Ινών οι φοιτητές διαπραγματεύονται ειδικές 
περιπτώσεις μελέτης και προσδιορισμού της δομής, των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών των 
ινών. Για τη βέλτιστη διευθέτησή τους οι φοιτητές διαμορφώνουν και εφαρμόζουν τις 
καταλληλότερες στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης.  
Με την ανάθεση ομαδικής εργασίας προάγεται η συνεργατικότητα, καθώς οι φοιτητές καλούνται 
να διαρθρώσουν τις ενότητες αυτής, να τις κατανείμουν σε σχηματιζόμενες ομάδες εργασίας, να 
παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο της εργασίας, αναπτύσσοντας παράλληλα το 
αίσθημα ευθύνης και εκπόνησης της αναληφθείσας ενότητας αυτής.  

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Α. Γκοτσόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Διαχείριση 
επεξεργασιών χημικής δομικής τροποποίησης συνθετικών υλών για την παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών ινωδών πρώτων υλών ειδικών μηχανικών και χημικών απαιτήσεων”. 
Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα το παρόν αντικείμενο για περισσότερα από δεκαπέντε έτη. 
Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο της τροποποίησης, 
παραγωγής και ελέγχου ποιότητας ινοδομικών προϊόντων καλύπτοντας και το πεδίο της χημικής 
επεξεργασίας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <715> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας των 
ακτινοβολιών, του χρώματος, των νόμων που διέπουν τη χρήση των χρωμάτων, των κανόνων 
της Βαφικής, των αρχών της χρήσης του βαφικού εξοπλισμού, των επεξεργασιών βαφής, των 
βαφικών θεωριών, των νόμων κινητικής της βαφής, των κανόνων σχεδιασμού ενός βαφείου, των 
αρχών κατασκευής των μηχανών και της παρασκευής χρωμάτων, που αποτελούν τη βάση για 
πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και έλεγχο της βαφής, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση της 
βαφής και του βαμμένου προϊόντος, στη διασφάλιση της ποιότητάς τους, που απαιτούνται στην 
έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την ενσωμάτωση γνώσεων από 
διαφορετικά πεδία. 
3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου περιβάλλοντος 
εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, σύνθεσης και αξιολόγησης στην 
παραγωγή έγχρωμων προϊόντων, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση βαφικού και 
αναλυτικού εξοπλισμού, στη σύνταξη μεθόδων, προδιαγραφών, δειγματολογίων και προτύπων 
συνταγών βαφής, στις φασματοφωτομετρικές και χημικές μεθόδους ελέγχου χρωστικών και 
αποχρώσεων. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν τις μεθόδους βαφής και τις φασματοσκοπικές τεχνικές, να αναγνωρίζουν τις 
πρώτες ύλες, τα χρώματα και τις ανάγκες παραγωγής, να επιλέγουν τον κατάλληλο βαφικό 
εξοπλισμό. 
2. Να εξηγούν τη λειτουργία μηχανημάτων και συσκευών βαφής, τις φυσικοχημικές παραμέτρους, 
να εκτιμούν τις δυνατότητες διαφορετικών ινών, τη σύσταση και την ποιότητα των υφανσίμων. 
3. Να υπολογίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας του βαφικού εξοπλισμού, να εξετάζουν τις 
εφαρμογές των μεθόδων ανάλυσης. 
4. Να συνδυάζουν βαφικές διεργασίες και χρωστικές, να σχεδιάζουν βελτιώσεις της παραγωγής, 
να αναπτύσσουν τεχνικές πιστοποίησης χρωμάτων και βαμμένων ινών, να διαφοροποιούν τις 
προδιαγραφές ποιότητας βαφής. 
5. Να συνθέτουν νέες στρατηγικές εφαρμογής χρωμάτων, να οργανώνουν την παραγωγή και τον 
έλεγχο βαμμένου προϊόντος, να αναθεωρούν τις διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας. 
6. Να συγκρίνουν διαφορετικές αποχρώσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά βαφής, να αξιολογούν 
την απόδοση προϊόντος και ελέγχων ποιότητας, να υποστηρίζουν την ορθή βαφική πρακτική και 
την εφαρμογή των χημικών αναλύσεων ταυτοποίησης ινών. 
7. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 
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Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (μέσω της εφαρμογής των 
τεχνολογιών της Βαφικής και των χρωμάτων). 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας συστημάτων και 
διεργασιών Βαφικής. 
Λήψη αποφάσεων, με τη σύνθεση και αξιοποίηση των αρχών της Βαφικής. 
Αυτόνομη εργασία, με άριστη γνώση κανονισμών και νομοθεσίας. 
Ομαδική εργασία, με ικανότητα διαλόγου, κριτικής και αυτοκριτικής. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ακτινοβολίες και χρώμα. Εισαγωγή στα χρώματα. Το νερό και τα υδατικά διαλύματα στη Βαφική. 
Ηλεκτρολύτες και ιοντικές ισορροπίες. Αντοχές χρωματισμών. Βαφικές θεωρίες. Συνεχείς και 
ασυνεχείς διεργασίες, προκατεργασίες και συνθήκες βαφής. Μέθοδοι βαφής βαμβακιού, μαλλιού, 
συνθετικών ινών. Βαφικά χαρακτηριστικά διαφόρων κατηγοριών χρωμάτων. Γενικά στοιχεία 
βαφής συμμείκτων. Τρόποι βαφής και ταυτοποίησης Κλωστοϋφαντουργικών υλών. Φυσικές, 
χημικές και φασματοσκοπικές μέθοδοι ταυτοποίησης υφανσίμων. Μελέτη των φυσικοχημικών 
διεργασιών εφαρμογής χρωστικών σε υποστρώματα. Αρχές λειτουργίας και ταξινόμηση βαφικών 
μηχανών. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί βαφικών μηχανών διαφόρων τύπων. Βασικές αρχές 
Τυποβαφικής. Εισαγωγή στο Μηχανικό και το Χημικό Εξευγενισμό. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

C. M. Carr, Chemistry of the Textiles Industry, Springer (1995) 
A. D. Broadbent, Basic Principles of Textile Coloration (2001) 
A. K. R. Choudhury, Textile Preparation and Dyeing, Science Publishers (2006) 
J. R. Aspland, Textile Dyeing and Coloration, AATCC (1997) 
J. Shore, Practical Dyeing: Fibre Types and Dyeing Processes, ΙΙ, The Society of Dyers and 
Colourists (2004) 
J. Shore, Cellulosics Dyeing, The Society of Dyers and Colourists (1995) 
S. M. Burkinshaw, Chemical Principles of Synthetic Fibre Dyeing, Springer (1995) 
H. Zollinger, Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and 
Pigments, Helvetica Chimica Acta (2003) 
H. G. Völz, Industrial Color Testing: Fundamentals and Techniques, Wiley-VCH (2001) 
K. Hunger, Industrial Dyes: Chemistry, Properties, Applications, John Wiley and Sons (2003) 
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G. Buxbaum, G. Pfaff, Industrial Inorganic Pigments, Wiley-VCH (2005) 
Hugh, MacDonald, Smith, High Performance Pigments, Wiley-VCH (2002) 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας των ακτινοβολιών, του χρώματος, των 
νόμων που διέπουν τη χρήση των χρωμάτων, των κανόνων της Βαφικής, των αρχών της χρήσης 
του βαφικού εξοπλισμού, των επεξεργασιών βαφής, των βαφικών θεωριών, των νόμων κινητικής 
της βαφής, των κανόνων σχεδιασμού ενός βαφείου, των αρχών κατασκευής των μηχανών και της 
παρασκευής χρωμάτων, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση 
με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και 
ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο της βαφής, στην απόδοση, αριστοποίηση και 
προτυποποίηση της βαφής και του βαμμένου προϊόντος, στη διασφάλιση της ποιότητάς τους, που 
απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την 
ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
Ικανότητες 

Το μάθημα αναπτύσει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και 
απρόβλεπτου περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στην παραγωγή έγχρωμων προϊόντων, στη συντήρηση, επίβλεψη, 
επιδιόρθωση, ρύθμιση βαφικού και αναλυτικού εξοπλισμού, στη σύνταξη μεθόδων, 
προδιαγραφών, δειγματολογίων και προτύπων συνταγών βαφής, στις φασματοφωτομετρικές και 
χημικές μεθόδους ελέγχου χρωστικών και αποχρώσεων. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Καθηγητής κ. Α. Α. Βασιλειάδης, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λεύκανσης και 
Βαφικής», διαθέτει επιστημονικό και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο στο αντικείμενο του 
μαθήματος. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές περιλαμβάνουν τη μελέτη πολυμερών υλικών, τα 
οποία υπόκεινται σε βαφικές επεξεργασίες και έχουν εφαρμογή ως κλωστοϋφαντουργικά 
υποστρώματα. Έχει οργανώσει και διδάξει επί τριάντα έτη το συγκεκριμένο θεωρητικό μάθημα και 
έχει συγγράψει αναλυτικά διδακτικά εγχειρίδια. 
Ο Λέκτορας Εφαρμογών κ. Ν. Καραπέτης, με γνωστικό αντικείμενο «Χρώματα 
Κλωστοϋφαντουργίας και Υλικά Εξευγενισμού», διαθέτει πολυετή επαγγελματική και διδακτική 
εμπειρία στο πεδίο των χρωμάτων, της εφαρμογής τους σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και 
των συναφών διεργασιών Βαφής και Εξευγενισμού, καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές στο 
αντικείμενο του μαθήματος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <716> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Z’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ CAD 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει:να έχει αναπτύξει 
ικανότητες χειρισμού εφαρμογών λογισμικού και συσκευών υλικού του υπολογιστή, καθώς και να 
έχει την ικανότητα να παρουσιάζει τη γνώση που απέκτησε από τον όγκο των πληροφοριών, 
στονοποίο είχε πρόσβαση. Επίσης να προσδιορίζει με ακρίβεια έννοιες σχετικές με το θέμα, όπως 
ψηφιακή εικόνα,διαφορές διανυσματικής και ψηφιογραφικής, μοντέλα χρωμάτων, 
ηλεκτρονικήσχεδίαση, (διαμόρφωση συγκεκριμένης έννοιας). Τέλος να χειρίζονται τα 
προγράμματα ηλεκτρονικής σχεδίασης ενδυμάτων δημιουργώντας πρότυπα κατασκευής 
ενδυμάτων, μετατροπές και διορθώσεις σε αυτά, μεγεθύνσεις, σχέδια και σκίτσα παρουσίασης, 
συλλογές, χρωματολόγια και μοτίβα ενδυμάτων. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:  
• Να μπορούν να σχεδιάσουν ένα εύκαμπτο προϊόν όπως ύφασμα ή ένδυμα στον Η/Υ  
• Να αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές σχεδίασης ενός υφάσματος ή ενδύματος σε ηλεκτρονικό 
σύστημα σχεδίασης CAD και εφαρμογής του σε βιομηχανική παραγωγή.  
• Να ελέγχουν το σχέδιο επάνω στη μηχανή παραγωγής και να το βελτιώνουν στα σημεία που 
απαιτείται.  
• Να εντοπίζουν προβλήματα παραγωγής και να τα επιλύουν. 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
• Διαχείριση προβλημάτων 
• Λήψη αποφάσεων 
• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρητικό μέρος: 
Εισαγωγή στα συστήματα υπολογιστών γραφείου, των σειρών γραφικών και σχεδιασμού και των 
άλλων εργαλείων, που είναι διαθέσιμα για τους σχεδιαστές. Οιυπολογιστές και η βιομηχανία της 
μόδας. Τεχνολογία της γρήγορης ανταπόκρισης. Ηέννοια της ψηφιακής εικόνας (διανυσματικής 
και ψηφιογραφικής) και τα μοντέλαχρωμάτων. Συστήματα κάτω από τον όρο CAD και χρήση 
ηλεκτρονικών συστημάτωνγια τον σχεδιασμό υφασμάτων, σχεδίων ενδυμάτων και μακέτας 
παρουσίασης. Σχεδιαστικά εργαλεία και πακέτα συστημάτωνσχεδιασμού με υπολογιστές, που 
περιλαμβάνουν δυνατότητες σχεδιασμού σχεδίωνετοίμων ενδυμάτων, τυπωμάτων και πλεκτών 
υφασμάτων. Ηλεκτρονικές μακέτες παρουσίασης. Εφαρμογές για ανάπτυξη διαφόρων σχεδίων 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έλεγχοι προεργασίας. Ανάπτυξη και πλέξη βασικών σχεδίων σε 
ηλεκτρονική πλεκτομηχανή. Ανάπτυξη σύνθετων σχεδίων Jacquard σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
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και εφαρμογή τους σε ηλεκτρονική πλεκτομηχανή. Συνδυασμοί σχεδίων και δομών θηλιάς για 
βελτίωση του κόστους πλέξης και ενδύματος. Επιπτώσεις της αλλαγής των δομών στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των πλεκτών. Ανάπτυξη και κατασκευή πλεκτών «ιντάρσια», δύο, τριών και 
τεσσάρων χρωματισμών. Ανάπτυξη και κατασκευή «ιντάρσια» πλεκτών στη δομή τους και 
πλεκτών με ειδικές εμφανίσεις. Φωτορεαλισμός.  
Εργαστηριακό μέρος: 
Εξοικείωση με το περιβάλλον των πακέτων λογισμικού. Βασικά εργαλεία σχεδιασμού– σχεδιασμός 
και επεξεργασία διανυσμάτων. Συστήματα συντεταγμένων, κλίμακες σχεδίασης. Σχεδιαστικά 
αντικείμενα. Eργαλεία σχεδίασης, ομαδοποίηση αντικειμένων. Eντολές διόρθωσης, αλλαγές 
ιδιοτήτων. Διαστάσεις.Εντολές μεγέθυνσης, όψεων και slides. 
Διαχείριση αρχείων, εκτυπώσεις.Σχεδιασμός υφασμάτων.Δημιουργία σχεδίων με ηλεκτρονικό 
υπολογισμό, καρό υφάσματα, πλεκτά υφάσματα. Σύστημα επανάληψης (repeat system). Σάρωση 
έγχρωμου τυπώματος. Διαχωρισμόςχρωμάτων. Μείωση χρωμάτων σε 7 χρώματα. Χρωματικές 
παραλλαγές. Δημιουργία μακέτας με πολλαπλέςφιγούρες, τύπωμα, τεχν. σκίτσο, γραφικά και 
δείγματα υφασμάτων. Μελέτη τάσεων, ταύτιση χρωμάτων τάσεων με εκτυπωτή, σάρωση 
εικόνων, επεξεργασία ψηφιακώνεικόνων για την δημιουργία μακέτας. Καταγραφή Χρωμάτων, 
δημιουργία μιας νέας βιβλιοθήκης χρωμάτων. Επεξεργασία-Δημιουργία κουμπιών άμεσης 
πρόσβασης γιαχρώματα μιας βιβλιοθήκης. Δημιουργία Χρωματολογίων. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 60 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 30 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών 15 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 15 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας 20 

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 50% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 50% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Wünsch, “Lexikon Wirkerei und Strickerei”, Deutscher Fachverlag, GmbH, 2008.  
2. K. P. Weber, M. O. Weber “Wirkerei und Strickerei, Technologische und Bindungstechnische 
Grundlagen”, Μelliand, 2008.  
3. D. J. Spencer, “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide”, 
Woodhead Publishing Series in Textiles, 2001.  
4. F. Tellier-Loumagne, W. Kuhlmann, “Textildesign Stricken: Inspirationen aus der Natur”, Haupt 
Verlag, 2007.  
5. Ε. Γράβας, «Τεχνολογία Πλεκτικής», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2008.  
6. W. Holthaus, “Maschen Lexikon (Edition Textil)”, Deutscher Fachverlag, GmbH, 2007.  
7. C. Iyer, B. Mammel, W. Schäch, “Rundstricken. Theorie und Praxis der Maschentechnik”, 1991.  
8. K.-F. Au, “Advances in Knitting Technology”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011.  
9. J. Wilson, “Handbook of Textile Design: Principles, Processes, and Practice”, 2001.  
10. K. P. Weber, M. O. Weber “Wirkerei und Strickerei, Technologische und Bindungstechnische 
Grundlagen”, Μelliand, 2008. 
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11. D. J. Spencer, “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide”, 
Woodhead Publishing Series in Textiles, 2001. 
12. F. Tellier-Loumagne, W. Kuhlmann, “Textildesign Stricken: Inspirationen aus der Natur”, Haupt 
Verlag, 2007. 
13. C. Iyer, B. Mammel, W. Schäch, “Rundstricken. Theorie und Praxis der Maschentechnik”, 
1991. 
14. K.-F. Au, “Advances in Knitting Technology”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011.  
15. J. Wilson, “Handbook of Textile Design: Principles, Processes, and Practice”, 2001.  
16. D. F. Palling, “Warp Knitting Technology”.  
17. S. Raz, “Flat Knitting, the New Generation”. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά ικανότητες χειρισμού 
εφαρμογών λογισμικού και συσκευών υλικού του υπολογιστή που αφορά δισδιάστατη και 
τρισδιάστατη σχεδίαση ενδυμάτων και σχετικών προϊόντων. Επίσης ο φοιτητής θα μπορεί να 
προσδιορίζει με ακρίβεια έννοιες σχετικές με το αντικείμενο, όπως ψηφιακή εικόνα, διαφορές 
διανυσματικής και ψηφιογραφικής, μοντέλα χρωμάτων, ηλεκτρονική σχεδίαση, (διαμόρφωση 
συγκεκριμένης έννοιας). Τέλος ο φοιτητής θα μπορεί να χειρίζεται τις σύγχρονες εκδόσεις των 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης ενδυμάτων που χρησιμοποιούνται στην αγορά 
δημιουργώντας πρότυπα κατασκευής ενδυμάτων, σχέδια και σκίτσα παρουσίασης. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις αρχές 
σχεδίασης ενός προϊόντος όπως ύφασμα, ένδυμα ή υπόδημα σε ηλεκτρονικό́ σύστημα σχεδίασης 
CAD για εφαρμογή του σε βιομηχανική παραγωγή. Θα μπορεί επίσης να ελέγχει το σχέδιο επάνω 
στη μηχανή παραγωγής και να το βελτιώνει στα σημεία που απαιτείται. Τέλος θα μπορεί να  
εντοπίζει τα  προβλήματα παραγωγής και να τα επιλύει. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την περιγραφή, την αναγνώριση 
και την αξιολόγηση πραγματικών εργαλείων για την δημιουργία σειρών γραφικών και σχεδιασμού 
και των άλλων εργαλείων, που είναι απαραίτητα στον σύγχρονο μηχανικό. Αναλυτικά εστιάζει 
στην απεικόνιση της ψηφιακής εικόνας (διανυσματικής και ψηφιογραφικής) και τα μοντέλα 
χρωμάτων, στα  συστήματα κάτω από τον όρο CAD και χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για τον 
σχεδιασμό υφασμάτων, σχεδίων ενδυμάτων και μακέτας παρουσίασης, και στα εργαλεία 
σχεδιασμού τυπωμάτων και πλεκτών υφασμάτων. Επίσης εστιάζει στην  ανάπτυξη βασικών 
σχεδίων και σύνθετων σχεδίων Jacquard για ηλεκτρονική πλεκτομηχανή, δημιουργία μακέτας για 
τύπωμα, τεχν. σκίτσο, γραφικά και δείγματα υφασμάτων και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων για 
την δημιουργία μακέτας. Καταγραφή Χρωμάτων, δημιουργία μιας νέας βιβλιοθήκης χρωμάτων. 
Επεξεργασία-Δημιουργία κουμπιών άμεσης πρόσβασης για χρώματα μιας βιβλιοθήκης. Δημιουργία 
Χρωματολογίων. 
Ικανότητες 

Οι προδιαγραφές των ανατιθέμενων εργασιών προσομοιώνουν τις πραγματικές απαιτήσεις της 
σχεδίασης προϊόντων εύκαμπτης δομής  σε βιομηχανικό περιβάλλον. Επίσης, στο πλαίσιο των 
ομαδικών εργασιών, οι φοιτητές αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες σε θέματα 
ολοκληρωμένων έργων - αλλά οικονομοτεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, αναπτύσουν ικανότητες 
ομαδικής και συνεργατικής όπως η κατανομή του έργου σε ενότητες και υπεύθυνους, η διαχείριση 
και η ενσωμάτωση των ενδιάμεσων σταδίων ολοκλήρωσης του έργου, η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της προόοδου κλπ. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Γεώργιος Πρινιωτάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής. Κατέχει θέση ΔΕΠ στο τμήμα από το 
Οκτώβριο του 1999. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι: Εφαρμογές Καινοτόμων 
Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης. Ανήκει στον Τομέα 
Τεχνολογιών Περιβάλλοντος στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 
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Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Leeds της Αγγλίας (M.Sc. στην 
Επιστήμη και την Τεχνολογία των Ινών – 1992) και διδακτορικό (Ph.D. – 2005) από το 
πανεπιστήμιο του Gent στο Βέλγιο σε αγώγιμα υφάνσιμα υλικά. Είναι μέλος του εργαστηρίου 
Σχεδίασης Υφάσματος, Πλεκτών και Καινοτόμων Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης. 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν την βιομηχανική παραγωγή ενδυμάτων, τις νέες 
τεχνολογίες, τα Τεχνικά Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα, τα Πολυλειτουργικά Ενδύματα και τις 
Βιώσιμες Τεχνολογίες. Συμμετέχει σε πολυάριθμα Ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικά 
υπεύθυνος και σε κάποια από αυτά ως συντονιστής. Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα 
μαθήματα, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την τελευταία δεκαετία. Το 
επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες σε θέματα σχεδιασμού προγραμματισμού 
λειτουργίας και ελέγχου έξυπνων συστημάτων, και δίκτυων επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ως 
αισθητήρες κατασκευασμένους από αγώγιμα υφάνσιμα υλικά ενσωματωμένα σε υφάσματα και 
ενδύματα. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε 
περισσότερα από 100 διεθνή συνέδρια τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι κριτής σε διάφορα 
επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος διαφόρων επιτροπών επιστημονικών Συνεδρίων και πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου AITAE που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Ο Δρ Γ. 
Πρινιωτάκης διαθέτει πλέον των 350 ετεροαναφορών, και δείκτη H 8 στο Scopus. 
Η Εμμανουέλα Σφυρόερα είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο ΠΑΔΑ με γνωστικό αντικείμενο 
Τεχνολογίες Ανάπτυξης Πλεκτών ενδυμάτων με οικολογικά χαρακτηριστικά. Κατέχει μεταπτυχιακό 
τίτλο με τίτλο « Διαδικασία μοντελοποίησης μαζικής εξατομίκευσης στην βιομηχανία ένδυσης» 
από το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι μέλος του εργαστηρίου Σχεδίασης 
Υφάσματος, Πλεκτών και Καινοτόμων Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντά αφορούν την βιομηχανική παραγωγή πλεκτών ενδυμάτων, τις νέες 
τεχνολογίες, τα Τεχνικά Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα, τα Πολυλειτουργικά Ενδύματα και τις 
Βιώσιμες Τεχνολογίες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <717> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας και 

των νόμων που διέπουν τα προηγμένα υλικά, των αρχών σχεδίασης και παραγωγής τους, 
που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά 
πεδία εργασίας ή σπουδής. 

2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και έλεγχο ιδιοτήτων προηγμένων υλικών, στην απόδοση, αριστοποίηση 
και προτυποποίηση προϊόντων και στη διασφάλιση της ποιότητας των προηγμένων 
υλικών, που απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών 
και για την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 

3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου 
περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στην τεχνολογία των προηγμένων υλικών. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν τις μεθόδους και να αναγνωρίζουν τις ανάγκες σχεδίασης προηγμένων 

υλικών, να επιλέγουν τον εξοπλισμό παραγωγής τους. 
2. Να εκτιμούν τις δυνατότητες αξιοποίησης των προηγμένων υλικών. 
3. Να συνδυάζουν παραδοσιακές δομές και σύγχρονες προηγμένες δομές, να σχεδιάζουν 

βελτιωμένες εφαρμογές και να διαφοροποιούν τις προδιαγραφές προηγμένων υλικών. 
4. Να συγκρίνουν διαφορετικά προηγμένα υλικά, να αξιολογούν την απόδοσή τους, να 

υποστηρίζουν την ορθή εφαρμογή τους. 
5. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με αξιολόγηση και βελτίωση των σύνθετων υλικών. 
Λήψη αποφάσεων, με τη σύνθεση και αξιοποίηση των αρχών της επιστήμης υλικών. 
Ομαδική εργασία, με ικανότητα διαλόγου, κριτικής και αυτοκριτικής. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Νανοτεχνολογία και προηγμένα πολυμερή υλικά, νανοϋλικά, νανοπολυμερή και νανοΐνες, 
βιοϋλικά και βιοπολυμερή. Εισαγωγή, βασικές έννοιες, ταξινόμηση, μέθοδοι παραγωγής και 
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τροποποίησης επιφανειών, γενικά χαρακτηριστικά, δομή, ιδιότητες, χρήσεις, εφαρμογές. 
Προηγμένες συνθετικές ίνες. Πλήρως αρωματικά πολυαμίδια, π- και μ- πολυαραμιδικές ίνες, 
δομή, παραγωγή, ιδιότητες και βαφή τους. Ηλεκτροϊνοποίηση. Διαδικασία, παράμετροι, 
προτυποποίηση, σχεδίαση συσκευών και συλλεκτών, αποτύπωση ψεκασμού. Σχεδιασμός και 
επιλογή υλικών για βιοϊατρικές εφαρμογές. Βιοδραστικά, βιοαδρανή και βιοαπορροφήσιμα 
βιοπολυμερή. Βιοσυμβατότητα και τοξικότητα πολυμερών. Βιοεμπνευσμένα νανοπολυμερή, 
σύνθετα και αυτο-οργανωμένα βιοπολυμερή. Υλικά με αντιμικροβιακές ιδιότητες, χημική και 
βιολογική προστασία υφασμάτων. Βιοπολυμερή και νανοπολυμερή στη μηχανική ιστών, 
φυσικά και σύνθετα υλικά, ανάπτυξη και καλλιέργεια κυττάρων, συνέργεια με πρωτεΐνες. 
Βιοενεργά ικριώματα, δομή, παρασκευή και ιδιότητες. Ανάπλαση ιστών στην ορθοπεδική, 
οδοντιατρική, νευροχειρουργική, χειρουργική, αγγειοπλαστική. Φαρμακευτικά βιοπολυμερή, 
νανοστοχευμένες εφαρμογές στην αποδέσμευση ουσιών. In vitro και in vivo τεχνικές δοκιμής 
και πιστοποίησης βιοπολυμερών. Επικαλύψεις, βιοδιάσπαση και φθορά βιοπολυμερών. 
Χαρακτηρισμός προηγμένων υλικών. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διαπερατότητας, Ηλεκτρονική 
Μικροσκοπία Σάρωσης, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης, Φασματοσκοπία 
ορατού–υπεριώδους, υπερύθρου και πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, Σκέδαση Ακτίνων Χ 
υπό μικρές γωνίες, Περίθλαση ακτίνων Χ, Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης, 
Θερμοσταθμική Ανάλυση. Χειρισμός των προηγμένων υλικών στο χώρο εργασίας. Ασφάλεια 
και διαχείριση των κινδύνων. Μέτρα πρόληψης. Επιπτώσεις των προηγμένων υλικών στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε 

ομάδες εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

C. G. Gebelein, C. E. Carraher, Biotechnology and Bioactive Polymers, American Chemical Society 
Symposium, Springer (1994) 
C. G. Gebelein, Advances in Biomedical Polymers, American Chemical Society Meeting, Plenum 
Press (1987) 
C. G. Gebelein, R. L. Dunn, Progress in Biomedical Polymers, American Chemical Society Meeting, 
Springer (1990) 
S. Dumitriu, Polymeric Biomaterials, Marcel Dekker, Inc (2002) 
S. W. Shalaby, Polymers as Biomaterials, American Chemical Society Meeting, Plenum Press 
(1984) 
M. Jenkins, Biomedical Polymers, Woodhead Publishing Ltd/Maney Pub. (2007) 
E. Chiellini, Biomedical Polymers and Polymer Therapeutics, Springer (2001) 
M. I. Shtilman, Polymeric Biomaterials, I, VSP (2003) 
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R. Tantra, Nanomaterial Characterization: An Introduction, John Wiley & Sons, Inc (2016) 
A. Arinstein, Electrospun Polymer Nanofibers, Pan Stanford Publishing Pte. Ltd (2018) 
J. Rangasamy, N. Shantikumar, Biomedical Applications of Polymeric Nanofibers, Advances in 
Polymer Science, Springer (2012) 
Ι. Αναστασοπούλου, Β. Δρίτσα, Θ. Θεοφανίδης, Δ. Υφαντής, Κ. Υφαντής, Βιοϋλικά – Εφαρμογές: 
Επιστήμη και Τεχνική, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (2015) 
K. Chawla, Biomaterials for Tissue Engineering: Methods and Protocols, Humana Press (2018) 
T. J. Webster, H. Yazici, Biomedical Nanomaterials: From Design to Implementation, The 
Institution of Engineering and Technology (2016) 
J. Park, R. S. Lakes, Biomaterials: An Introduction, 3η Έκδοση, Springer (2007) 
S. W. Shalaby, K. J. L. Burg, Absorbable and Biodegradable Polymers, CRC Press (2004) 
J. Y. Wong, J. D. Bronzino, Ed., Biomaterials, CRC Press (2007) 
S. Mohan, S. O. Oluwafemi, N. Kalarikkal, S. Thomas, Characterization of Nanomaterials: 
Advances and Key Technologies, Woodhead Publishing (2018) 
A. K. Haghi, A. K. Zachariah, N. Kalarikkal, Advances in Nanoscience and Nanotechnology, 3, 
Apple Academic Press/CRC Press, Taylor and Francis Group (2013) 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των νόμων που διέπουν τα 
προηγμένα υλικά, των αρχών σχεδίασης και παραγωγής τους, που αποτελούν τη βάση για 
πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα αναπτύσει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και 
ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο ιδιοτήτων προηγμένων υλικών, στην απόδοση, 
αριστοποίηση και προτυποποίηση προϊόντων και στη διασφάλιση της ποιότητας των προηγμένων 
υλικών, που απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για 
την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
Ικανότητες 

Το μάθημα προσδίδει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου 
περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, σύνθεσης και 
αξιολόγησης στην τεχνολογία των προηγμένων υλικών. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Επίκουρος Καθηγήτρια κ. Π. Γ. Φραγκούλη, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Χαρακτηρισμού 
Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερών», διαθέτει επιστημονικό και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο με 
διεθνή αναγνώριση στο αντικείμενο του μαθήματος. Από τις μεταπτυχιακές της σπουδές, τη 
μεταδιδακτορική της έρευνα, την ερευνητική και διδακτική της εμπειρία προκύπτει εξειδίκευση στα 
Πολυμερή, τα οποία συνδυάζουν παραδοσιακά μακρομόρια και σύγχρονες προηγμένες νανοδομές 
με βελτιωμένες προδιαγραφές, ιδιότητες και εφαρμογές. Η κ. Φραγκούλη έχει οργανώσει και 
διδάξει επί δύο σχεδόν δεκαετίες συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο θεωρητικά και 
εργαστηριακά μαθήματα και έχει συγγράψει αναλυτικά διδακτικά εγχειρίδια. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <718> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Δεν υπάρχουν (Συνιστώμενη η 
παρακολούθηση του αντικειμένου 
“ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΝΩΝ” – Ε’ εξ.) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική-Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών των κοντόινων υλικών 
(σύστημα Α) και των μακρόινων υλικών (σύστημα Β) συμβατικής τεχνολογίας για την παραγωγή 
γραμμικών ινοδομών. 
2. Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων ρυθμίσεων των συστημάτων 
μηχανημάτων επεξεργασίας κοντόινων και μακρόινων υλικών των δύο συστημάτων. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στα δύο 
βασικά συμβατικών συστήματα παραγωγής γραμμικών ινοδομών. 
2. Να εξηγήσουν τη λειτουργία του κάθε τύπου μηχανήματος αμφοτέρων των συστημάτων 
παραγωγής γραμμικών ινοδομών συμβατικής τεχνολογίας και να υπολογίσουν τις παραμέτρους 
λειτουργίας του. 
3. Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές των συστημάτων παραγωγής γραμμικών 
ινοδομών συμβατικής τεχνολογίας, να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να 
αξιολογήσουν την απόδοση του κάθε συστήματος. 
4. Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται. 
5. Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία 
του περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών: Μελέτη αναγκών των συστημάτων παραγωγής γραμμικών ινοδομών συμβατικής 
τεχνολογίας, κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και αξιοποίηση αυτών των 
συστημάτων, δηλαδή, σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και επίβλεψη της 
λειτουργίας των συστημάτων αυτών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων 
παραγωγής γραμμικών ινοδομών συμβατικής τεχνολογίας. 
Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση και αρμονική λειτουργία των συνιστώντων μηχανημάτων των 
συστημάτων παραγωγής γραμμικών ινοδομών συμβατικής τεχνολογίας. 
Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων κατά την 
ανάπτυξη καινοτομίας. 
Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, κριτικής, αυτοκριτικής και δέσμευσης για υλοποίηση 
συμφωνίας. 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Επικοινωνιακή ικανότητα σε διεθνείς γλώσσες, σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το περιβάλλον. Επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής 
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υπευθυνότητας. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης των προβλημάτων και των αναγκών 
βελτίωσης των συστημάτων παραγωγής γραμμικών ινοδομών συμβατικής τεχνολογίας και γνώση 
μεθόδων επίλυσης αυτών. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Διακριτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των κοντόινων και των μακρόινων υλικών.  
2. Αρχές των συστημάτων παραγωγής γραμμικών ινοδομών συμβατικής τεχνολογίας.  
3. Τεχνολογίες συστημάτων παραγωγής γραμμικών ινοδομών («πενιέ-καρντέ», επεξεργασίες, 
μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά μηχανημάτων).  
4. Παράμετροι και τελικές χρήσεις γραμμικών ινοδομών.  
5. Στοιχεία για παραγωγή σύμμεικτων γραμμικών ινοδομών.  
6. Σχεδιασμός παραγωγής γραμμικών ινοδομών. 
7. Ασκήσεις στην παραγωγική διαδικασία. 
8. Υπολογισμοί που αφορούν στα στοιχεία παραγωγής, απόδοσης και χαρακτηριστικών ποιότητας 
ανά στάδιο / επεξεργασίες των συστημάτων παραγωγής γραμμικών ινοδομών. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών 26 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ασκήσεις 13 

Αυτοτελής μελέτη 29 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 70% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 30% 
Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι 
ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής 
εξέτασης. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. W Klein: Manual of Textile Technology, Textile Institute, 1995 
2. E Oxtoby: Spun Yarn Technology, Butterworths & Co. Ltd, 1987 
3. RTD Richards & AB Sykes: Manual of Textile Technology, Textile Institute, 1994 
4. JE Booth: Textile Mathematics Vol.1,2,3, The Textile Institute, 1975 
5. PR Lord: Handbook of yarn production, The Textile Institute, 2003 
6. A Brearly & JA Iredale: The Woolen Industry, WIRA, 1980 
7. A Brearly & JA Iredale:  The Worsted Industry, WIRA, 1980 
8. H Lubos, P Ursiny: Yarn Texturizing Technology, COMETT EUROTEX, 1994 
9. Θ Πέππας: Συμβατική Νηματοποίηση στο Βαμβακερό σύστημα, 1998 
10. Α Πριμέντας & Χ Μουτσάτσος: Εφαρμογές στη Συμβατική Νηματοποίηση, 2002 
11. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία: Ανανεούμενη Ετήσια 
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12. Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου, ο φοιτητής αποκτά 
εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία των επεξεργασιών κοντόινων και μακρόινων υλικών για την 
παραγωγή γραμμικών ινοδομών συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων αιχμής όπως οι καινοτόμες 
τεχνολογίες παραγωγής γραμμικών ινοδομών, των κανόνων και των μεθόδων που τις διέπουν στις 
οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη σύγχρονων πρωτότυπων εφαρμογών. Παράλληλα ο φοιτητής 
έρχεται σε επαφή με προηγμένα στοιχεία της διαχείρισης παραγωγής ινοδομών σε εικονικό 
βιομηχανικό επίπεδο. Έτσι, ο φοιτητής ερχόμενος αντιμέτωπος με τη διαχείριση της βιομηχανικής 
παραγωγής γραμμικών ινοδομών (case studies), αναπτύσσει κριτική αντίληψη της σχέσης μεταξύ 
των μεθόδων και τεχνικών των συμβατικών τεχνολογιών παραγωγής ινοδομών και της συμβολής 
άλλων τεχνολογικών πεδίων, μέσω των εξελίξεων τους, στην διαμόρφωση νέων καινοτομιών σε 
αυτές. 
Δεξιότητες 

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων παραγωγής συμβατικών ινοδομικών προϊόντων. 
Παράλληλα προσδίδονται στο φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων μαζί με τη σύνθεση νέων, που άπτονται των καινοτόμων και δια-θεματικών 
εφαρμογών σχεδιασμού παραγωγής γραμμικών ινοδομών και δισδιάστατων μη υφασμένων 
προϊόντων συνδυάζοντας στοιχεία της δομής αυτών από διάφορα τεχνολογικά πεδία με την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγωγής τους. 

Ικανότητες 

Στις ανατιθέμενες εργασίες Σχεδιασμού Παραγωγής Γραμμικών Ινοδομών οι φοιτητές 
διαπραγματεύονται ειδικές περιπτώσεις προσομοίωσης πραγματικών καταστάσεων της 
βιομηχανικής πρακτικής που άπτονται του εν λόγω αντικειμένου (σχεδιασμό παραγωγής 
ινοδομών). Για την βέλτιστη διευθέτησή τους οι φοιτητές διαμορφώνουν και εφαρμόζουν τις 
καταλληλότερες στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης. Με την ανάθεση ομαδικής σύνθετης 
εργασίας, οι φοιτητές  καλούνται να διαρθρώσουν τις ενότητες αυτής, να σχηματίσουν τις ομάδες 
εργασίας, να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο της εργασίας, αναπτύσσοντας 
παράλληλα το αίσθημα ευθύνης και εκπόνησης του αναληφθέντος μέρους αυτής. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Α. Γκοτσόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Διαχείριση 
επεξεργασιών χημικής δομικής τροποποίησης συνθετικών υλών για την παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών ινωδών πρώτων υλών ειδικών μηχανικών και χημικών απαιτήσεων”. Έχει 
υπερ-δεκαετή διδακτική και εργαστηριακή συμμετοχή στο παρόν αντικείμενο. Το επιστημονικό 
έργο του περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο της τροποποίησης και παραγωγής 
εξειδικευμένων ινοδομικών προϊόντων καλύπτοντας και το πεδίο της χημικής επεξεργασίας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <802> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Βασικές γνώσεις που σχετίζονται με της έννοιες του αυτοματισμού. 
2. Τεχνική συνείδηση προερχόμενη από την σε βάθος κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης του 
αυτοματισμού. 
3. Δυνατότητα ανίχνευσης των νέων τεχνολογιών μέσα στο πλήθος των ιστορικών τεχνολογικών 
επιτευγμάτων του ανθρώπου. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να διακρίνουν τα στάδια εξέλιξης της τεχνολογίας και του αυτοματισμού από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα. 
2. Να χαράσσουν την πορεία που οδηγεί από την επιθυμία στο αποτέλεσμα, έτσι όπως 
διαγράφεται από το όραμα του μύθου μέχρι και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας στον τομέα του 
αυτοματισμού κατά την εξέλιξή τους μέσα στους αιώνες.  
3. Να συνδέουν την πορεία της επιστήμης και της τεχνολογίας με την κοινωνική εξέλιξη και τον 
πολιτισμό του ανθρώπου, από την αρχαία ελληνική παράδοση μέχρι την Αναγέννηση, την 
Βιομηχανική Επανάσταση και την σύγχρονη εποχή. 

Γενικές Ικανότητες 

1. Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού, αναπτύσσει την 
ικανότητα αναζήτησης των τεχνολογικών μεθόδων και επινοήσεων, ανάλυσης των εννοιών και 
των στοιχείων, κυρίως των ιδιοτήτων των ζωντανών όντων, και σύνθεσης αυτοελεγχόμενων και 
αυτοκίνητων μηχανών, που στοχεύουν στην αντικατάσταση του ανθρώπου. 
2. Η εκπόνηση ομαδικής  εργασίας, δύο ή και περισσότερων σπουδαστών, αναπτύσσει το 
συλλογικό  πνεύμα, την ικανότητα διαλόγου, επικοινωνίας και συνεργασίας. 
3. Το μάθημα ενισχύει την διεπιστημονική αντίληψη, διευρύνοντας το πεδίο της έρευνας σε 
πολλούς τομείς και επιστημονικούς κλάδους, συνδέοντας την τεχνολογία με την ιστορία, την 
τέχνη και τον πολιτισμό. 
4. Καλλιεργεί επίσης το ερευνητικό πνεύμα και την παραγωγή νέων ιδεών, ωθώντας τους 
φοιτητές στην κατεύθυνση της καινοτομίας και της δημιουργίας. 
5. Η ποικιλία των επινοήσεων ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες διαμορφώνει ένα πνεύμα 
υπέρβασης τόσο των τεχνικών όσο και των εθνικών ορίων, ενισχύοντας έτσι τον σεβασμό στη 
διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.  
6. Η διαρκής αναζήτηση νέων δρόμων για την υπέρβαση των τεχνικών ορίων, νέων τρόπων για 
την κατασκευή νέων μηχανών, νέων εννοιών και λύσεων που πηγάζουν από την αξιοποίηση της 
παλαιότερης εμπειρίας και πράξης, και εν γένει νέων τεχνολογιών οδηγούν στην καλλιέργεια 
ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Παράλληλη εξέλιξη Τεχνολογίας και Κοινωνίας – Οι βασικές περίοδοι που χαρακτηρίζουν την 
Ιστορία της Τεχνολογίας.  
2. Βασικές έννοιες του Αυτοματισμού.  
3. Ο αυτοματισμός σαν όραμα μέσα στη μυθική τεχνολογία. 
4. Τα πρώτα ιστορικά αυτόματα στο χώρο της Μεσογείου.  
5. Η εξέλιξη της τεχνικής αντίληψης για την πτήση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  
6. Η φιλοσοφική προϊστορία του αυτομάτου ελέγχου στα προσωκρατικά και κλασσικά χρόνια – 
Αντίφαση, Ανάδραση, Κυβερνητική.  
7. Η εξέλιξη της τεχνικής αντίληψης για τη μέτρηση του χρόνου – Τα υδραυλικά  ωρολόγια και ο 
Μηχανισμός των Αντικυθήρων.  
8. Κλειστά συστήματα αυτομάτου ελέγχου στα ελληνιστικά χρόνια –  Οι Αλεξανδρινοί Μηχανικοί: 
Κτησίβιος, Φίλων, Ήρων. 
9. Μεταελληνιστικά, βυζαντινά και αραβικά αυτόματα.  
10. Αυτοματισμός και Ευρωπαϊκή Αναγέννηση – Leonardo da Vinci.  
11. Αυτοματισμός και Βιομηχανική Επανάσταση – Ατμομηχανές στην κλωστοϋφαντουργία και 
στην παραγωγή.   
12. Σύγχρονη εξέλιξη του αυτοματισμού και νέες τεχνολογίες. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας και σε 

ομάδες εργασίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 10 

Εκπόνηση μελέτης (project) 30 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project) με παρουσίαση (40%). 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σ., Ιστορία της Τεχνολογίας και των Αυτομάτων, Σύγχρονη 
Εκδοτική, Αθήνα 2005, ISBN: 978-960-8165-88-5, [Εύδοξος 15663]. 
(2) Russo Lucio, Η Λησμονημένη Επανάσταση, ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, 2006, ISBN: 

978-960-531-188-9, [Εύδοξος 12178]. 

(3) Cardwell Donald, Ιστορία της τεχνολογίας, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., 2004, ISBN: 978-

960-375-572-2, [Εύδοξος 24148].  

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις που 
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σχετίζονται:  
με μεγάλες τεχνολογικές επινοήσεις του ανθρώπου κατά την πορεία του μέσα στους αιώνες,  
με χαρακτηριστικά επιτεύγματα κυρίως στο τομέα του αυτοματισμού,  
με το έργο επιφανών επιστημόνων και μηχανικών,  
με τα στάδια εξέλιξης της τεχνικής αντίληψης του ανθρώπου σε συγκεκριμένους τομείς της 
επιστήμης και της τεχνολογίας,  
και με τη σύνδεση της ιστορικής τεχνολογικής εξέλιξης με τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής της 
μηχανικής και του αυτοματισμού.   
Δεξιότητες 

Το μάθημα μέσα από τη συστηματική ιστορική μελέτη ενδεικτικών επιτευγμάτων της τεχνολογίας 
και του αυτοματισμού και τη σύνδεσή τους με το σήμερα, βοηθά τον φοιτητή να αναπτύξει 
τεχνική συνείδηση και τρόπο σκέψης και μεθοδολογίας για τη μελλοντική του πορεία ως 
μηχανικός. Επίσης η έκθεση των φοιτητών στις επινοήσεις του παρελθόντος ανοίγει τους 
ορίζοντες για νέες ιδέες και ανάπτυξη της δημιουργικής και καινοτόμας σκέψης τους.     
Τέλος η εκπόνηση ομαδικών εργασιών και η παρουσίασή τους καλλιεργεί στους φοιτητές, αφενός, 
το ομαδικό πνεύμα και τη συλλογική προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένου στόχου και, αφετέρου, 
τη δεξιότητα της επικοινωνίας, της προβολής και της ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.   

Ικανότητες 

Η ανασκόπηση της εξέλιξης του αυτοματισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα βοηθά τους 
φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα της αναζήτησης των τεχνολογικών μεθόδων και 
επινοήσεων, της ανάλυσης, της σύνθεσης και της σε βάθος κατανόησης των εννοιών και των 
στοιχείων τους. Επίσης αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τα στάδια εξέλιξης αλλά και να 
συνδέουν την πορεία της επιστήμης και της τεχνολογίας με την κοινωνική εξέλιξη και τον 
πολιτισμό του ανθρώπου, από την αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση, την Βιομηχανική 
Επανάσταση και την σύγχρονη εποχή. Έτσι μπορούν να αναπτύξουν μια πολύπλευρη, ελεύθερη, 
πολυπολιτισμική και δημιουργική προσωπικότητα ως άνθρωποι και ως μηχανικοί. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η κα. Σ. Βασιλειάδου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο θέσης «Αυτόματος 
Έλεγχος: Προσομοίωση, Εφαρμογές και Ιστορική Εξέλιξη». Η διδακτική της προϋπηρεσία αφορά 
στη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του αυτομάτου ελέγχου και της 
ιστορίας του: προπτυχιακών, όπως Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι και ΙΙ και Ιστορία της 
Τεχνολογίας και των Αυτομάτων , και μεταπτυχιακών, όπως Εισαγωγή στην Τεχνολογία 
Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Ανάλυση Τεχνολογικά Προηγμένων Εφαρμογών. Επίσης το 
σύνολο της ερευνητικής και συγγραφικής της δραστηριότητας έχει ως κύριο αντικείμενο τον 
αυτόματο έλεγχο, είτε παρουσιάζοντας εφαρμογές του, όπως ο έλεγχος και η μοντελοποίηση 
μέσω MatLab, είτε αναλύοντας συγκεκριμένες πτυχές της ιστορικής του εξέλιξης, όπως για 
παράδειγμα, πνευματικά και υδραυλικά συστήματα ελέγχου των μηχανικών της ελληνιστικής 
περιόδου, ή μεθόδους εννοιολογικής και μαθηματικής μοντελοποίησης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <803> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ H’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Σ.Α.Ε.) ΙI 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στο 
πεδίο του ελέγχου παραγωγικών συστημάτων με χρήση αναλυτικών μεθοδολογιών σχεδίασης της 
βέλτιστης διαδικασίας χειρισμού («οδήγησής») των συστημάτων αυτών. Πρόκειται για 
μεθοδολογίες αιχμής που βρίσκονται στον αντίποδα των κλασσικών (και ελάχιστα αποδοτικών) 
στρατηγικών “trial-and-error” («δοκιμής και λάθους») και που αποτελούν αντικείμενο 
επιστημονικής έρευνας, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας 
των παραγωγικών συστημάτων. 
Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να εκτιμήσουν τη τεχνική κατασκευής ενός παραγωγικού συστήματος και να σχεδιάσουν 
μοντέλο αυτού που να εξομοιώνει τη λειτουργία του σε καθορισμένες συνθήκες  
2. Να αναλύσουν τη λειτουργία και απόδοση του παραγωγικού συστήματος σε συνδεσμολογία 
ελέγχου κλειστού βρόχου. 
3. Να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα εργαλεία  και τεχνικές σχεδιασμών στρατηγικών ελέγχου 
για την επίτευξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών απόδοσης στο παραγωγικό σύστημα. 
4. Να σχεδιάσουν στρατηγικές ελέγχου ανθεκτικές (“robust”) σε απρόβλεπτους παράγοντες 
(διαταραχές), που θα επιτυγχάνουν ικανοποιητική απόδοση ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες. 
5. Να εργαστούν σε μια ομάδα αποδοτικά, συνδυάζοντας τη λήψη πρωτοβουλιών όταν χρειάζεται 
με την συντονισμένη εργασία για την επίτευξη του κοινού στόχου.  
6. Να κατανοούν προχωρημένες γνώσεις αυτομάτου ελέγχου που απαιτούνται από μαθήματα 
επόμενων εξαμήνων, όπως ψηφιακός και βιομηχανικός έλεγχος. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών: Η σχεδίαση λύσης ελέγχου για ένα σύστημα βασίζεται στην ανάλυση, μελέτη και 
σύνθεση δεδομένων της λειτουργίας του συστήματος με χρήση τεχνολογιών αναπαράστασης και 
ελέγχου συστημάτων. 
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Η διαδικασία σχεδιασμού λύσεων ελέγχου συστήματος από 
τη φύση της προάγει την ικανότητα του σχεδιαστή να προσαρμόζεται σε νέες απαιτήσεις 
αναφορικά με την απόδοση και τη λειτουργία των εφαρμογών. 
3. Λήψη αποφάσεων: Η διαδικασία σχεδιασμού λύσεων ελέγχου συστήματος από τη φύση της 
αναπτύσσει την ικανότητα του σχεδιαστή για λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό εφαρμογών. 
4. Αυτόνομη εργασία: Η ανάλυση και αξιολόγηση μιας εφαρμογής με χρήση τεχνολογιών ελέγχου 
συστημάτων, αναπτύσσει την ικανότητα αυτόνομης παραγωγής ολοκληρωμένων τεχνικών 
λύσεων. 
5. Ομαδική εργασία: Η δυνατότητα μελέτης σύγχρονων ευρέως χρησιμοποιούμενων εφαρμογών 
ελέγχου προάγει την ικανότητα εργασίας σε ομάδες. 
6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Η εφαρμογή καθιερωμένων και ευρέως 
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χρησιμοποιούμενων μεθόδων ελέγχου σε συστήματα που ενσωματώνουν συνιστώσες από πολλά 
τεχνικά πεδία βασίζεται εις (αλλά και προάγει) την ικανότητα εργασίας σε ομάδες με 
διεπιστημονική σύνθεση. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Χαρακτηριστικά μονίμων σφαλμάτων κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. 
2. Ευστάθεια συστημάτων – Κριτήρια ευστάθειας κατά Routh. 
3. Σχετική ευστάθεια κλειστών συστημάτων – Τόπος ριζών. 
4. Σχεδίαση νόμων ελέγχου με τη μέθοδο του τόπου ριζών. 
5. Πολικά αρμονικά διαγράμματα Nyquist και ευστάθεια κλειστού βρόχου. 
6. Σχεδίαση νόμων ελέγχου με χρήση διαγράμματος Bode. 
7. Εξισώσεις εσωτερικής κατάστασης συστημάτων. 
8. Λύση των εξισώσεων κατάστασης και ιδιοτιμές του συστήματος. 
9. Έλεγχος στο χώρο κατάστασης. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 117 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων: 60%. 

2. Εργαστηριακές εργασίες & Πρόοδοι: 40%. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σ., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ, Σύγχρονη Εκδοτική, 
Αθήνα 2005. 
2. Μαλατέστας Π., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2011. 
3. Dorf R., Bishop R., Σύγχρονα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003, 
ISBN 960 8050 94. 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στο 
πεδίο του ελέγχου παραγωγικών συστημάτων με χρήση αναλυτικών μεθοδολογιών σχεδίασης της 
βέλτιστης διαδικασίας χειρισμού («οδήγησης») των συστημάτων αυτών. Πρόκειται για 
μεθοδολογίες αιχμής που βρίσκονται στον αντίποδα των κλασσικών (και ελάχιστα αποδοτικών) 
στρατηγικών “trial-and-error” («δοκιμής και λάθους») και που αποτελούν αντικείμενο 
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επιστημονικής έρευνας, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας 
των παραγωγικών συστημάτων. Ο φοιτητής εκκινεί με γνώσεις σχετικές με την ανάλυση και 
μοντελοποίηση ενός παραγωγικού συστήματος που αποκτήθηκαν σε μαθήματα προηγουμένων 
εξαμήνων και που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (Φυσική, Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά, Χημικές Διεργασίες κλπ). Συνδυάζοντας θεωρητική διδασκαλία, χρήση 
εργαστηριακών παραγωγικών διατάξεων και εργασιών σε ομάδα ο φοιτητής μαθαίνει να κρίνει με 
ποσοτικό και ποιοτικό τρόπο την λειτουργία ενός παραγωγικού συστήματος και να σχεδιάζει 
βέλτιστες τεχνικές «οδήγησής» του για την επίτευξη συγκεκριμένου  παραγωγικού 
αποτελέσματος. 
Δεξιότητες 

Ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης θεωρητικής, εργαστηριακής και ομαδικής εργασίας, ο φοιτητής 
θα έχει αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης του προβλήματος της αποδοτικής χρήσης 
παραγωγικών συστημάτων υπό διαφορετικές απαιτήσεις λειτουργίας (συνθήκες υψηλής ή 
χαμηλής παραγωγής προϊόντος, συγκράτηση του κόστους) και αβεβαιότητας (παραγωγικές 
διατάξεις με ενδεχομένως υποβαθμισμένα χαρακτηριστικά απόδοσης). Τέτοιες δεξιότητες του 
επιτρέπουν να προωθήσει την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών στον έλεγχο παραγωγικών 
διεργασιών που θα έχουν στόχους τόσο ποσοτικούς (αύξηση παραγωγικότητας) όσο και 
ποιοτικούς (βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος). 
Ικανότητες 

Εξασκώντας συστηματικά τις παραπάνω δεξιότητες, ο φοιτητής αναπτύσσει ικανότητες 
στρατηγικής διαμόρφωσης του αποτελέσματος της παραγωγικής διεργασίας ενεργώντας 
απ’ευθείας στον τρόπο που αυτή ελέγχεται (οδηγείται). Τέλος αποκτά την ικανότητα έμμεσης 
διαμόρφωσης και του εργασιακού περιβάλλοντος στο μέρος που αφορά στην ομαδική εργασία, 
εφόσον εκπαιδεύεται κατά την εργαστηριακή εξάσκηση στην αρμονική και συντονισμένη εργασία 
ομάδας προς επίτευξη ενός κοινού σκοπού. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Δημήτριος Δημογιαννόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών 
Σχεδίασης και Παραγωγής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2010 έως σήμερα) με γνωστικό 
αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) – Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και 
Εφαρμογές στην Αλγοριθμική Διάγνωση Βλαβών Συστημάτων». Στα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: 
• Η αναγνώριση και (μη-)γραμμικός έλεγχος στοχαστικών συστημάτων [stochastic 
system identification and (non)linear control] με εφαρμογές σε αεροπορικά συστήματα. 
• O προσαρμοστικός έλεγχος συστημάτων (adaptive control).  
• Η ανάπτυξη αισθητηρίων μη-επαφής (contact-free sensors), όπως και αισθητηρίων 
ενσωματωμένων σε σύνθετα υλικά με στόχο τη μη-καταστροφική αλγοριθμική ανίχνευση και 
διάγνωση βλαβών κατασκευών. 
• Η μη-καταστροφική αλγοριθμική ανίχνευση και διάγνωση βλαβών (non- destructive 
algorithmic fault detection and diagnosis) στα πλαίσια ανάπτυξης μη-καταστροφικών 
αλγοριθμικών μεθόδων ελέγχου υγείας συστημάτων. Τα τελευταία περιλαμβάνουν εφαρμογές 
αεροναυπηγικής, βιοϊατρικής, τεχνολογίας τροφίμων και συνθέτων πολυμερών υλικών. Ο Δ. 
Δημογιαννόπουλος διαθέτει σειρά δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και είναι 
συνδικαιούχος Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας με θέμα την ανάπτυξη μη-καταστροφικής 
μεθοδολογίας αξιολόγησης μηχανικών ιδιοτήτων (και άρα ποιότητας) αλιευμάτων βασισμένης 
σε αρχές αλγοριθμικής διάγνωσης βλαβών συστημάτων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <804> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Γνώσεις σχετικά με τις νανοδομές και νανοηλεκτρονικές διατάξεις 
2. Γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές των νανοηλεκτρονικών διατάξεων 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να μπορούν να κατανοήσουν ζητήματα νανοηλεκτρονικής 
2. Να χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές χαρακτηρισμού νανοδομών. 
Γενικές Ικανότητες 

Οι Γενικές Ικανότητες που θα αποκτήσει ο πτυχιούχος είναι: 
1. Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων  
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
3. Λήψη αποφάσεων 
4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
5. Ομαδική εργασία. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Κβαντική Φυσική και βασικές έννοιες Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης. 
• Νανοδομές και Νανοτεχνολογία. Σύνθεση και κατασκευή νανοδομών. 
• Ιδιότητες νανοδομών, μέθοδοι χαρακτηρισμού. 
• Ηλεκτρονικές, οπτικές και φυσικές ιδιότητες νανοδομών. 
• Εφαρμογές σε αισθητήρες και βιο-ηλεκτρονικά συστήματα. 
• Επικοινωνιακά συστήματα στο νανο-επίπεδο: βασικές αρχές. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Εκπόνηση μελέτης (project)  
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Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων: 60%. 

2. Εργαστηριακές εργασίες & Πρόοδοι: 40%. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. «Αρχές Νανοηλεκτρονικής» George Hanson, Εκδοτικός Οίκος: Τζιόλα (Μεταφρασμένο), 2009 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση σε ένα 

εξειδικευμένο πεδίο της τεχνολογίας, αυτό της Νανοηλεκτρονικής. Πρόκειται για γνώσεις σχετικά 

με τις νανοδομές και νανοηλεκτρονικές διατάξεις καθώς και τις εφαρμογές των νανοηλεκτρονικών 
διατάξεων Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: να μπορούν να κατανοήσουν ζητήματα 
νανοηλεκτρονικής και να χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές χαρακτηρισμού νανοδομών Μαθαίνουν 
να συνδυάζουν και να αξιοποιούν με καινοτόμο τρόπο τις γνώσεις αυτές μελετώντας νανουλικά 
και προσδιορίζοντας τις επιθυμητές ιδιότητες για το σχεδιασμό νανοηλεκτρονιών διατάξεων. 
Δεξιότητες 

Ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακής εργασίας, ο 
φοιτητής αναπτύσσει εξειδικευμένες επιστημονικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
νανοτεχνολογίας.  Τόσο η δομή των υλικών αλλά και η μελέτης τους με εφαρμογές στη 
νανοηλεκτρονική τεχνολογία αποτελεί αντικείμενο εντατικής επιστημονικής έρευνας παγκοσμίως. 
Τέτοιες δεξιότητες του επιτρέπουν να προωθήσει την γνώση και εμπειρία στη χρήση τεχνικών 
νανοτεχνολογίας με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για εφαρμογές στις νανοδιατάξεις. 
Ικανότητες 

Εξασκώντας συστηματικά τις παραπάνω δεξιότητες, ο φοιτητής αναπτύσσει ικανότητες μελέτης 
νανοδομών, κυρίως ημιαγώγιμων υλικών, με σκοπό την εφαρμογή τους σε νανοηλεκτρονικές 
διατάξεις. Οι φοιτητές μέσω των εργαστηριακών μετρήσεων αναπτύσσουνι την ικανότητα της 
έμμεσης διαμόρφωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στο σκέλος που αφορά στην ομαδική 
εργασία, εφόσον εκπαιδεύεται κατά την εκπόνηση ομαδικής εργασίας στην αρμονική και 
συντονισμένη εργασία ομάδας προς επίτευξη ενός κοινού σκοπού. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Θεόδωρος Γκανέτσος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης και Παραγωγής 
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2014 έως σήμερα) Διευθυντής του Θεσμοθετημένου 
Εργαστηρίου «Μη-καταστροφικών ελέγχων» με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος 
με έμφαση στο σχεδιασμό μικροηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος».  
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: 

 Μελέτη και χαρακτηρισμούς ημιαγώγιμων υλικών, νανοδομές.  
 Προσδιορισμός φυσικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων με σύγχρονες τεχνικές 

Νανοτεχχνολογίας 
 Εργαστηριακός προσδιορισμός παραμέτρων χαρακτηρισμού νανοδομών για 

νανοηλεκτρονικές διατάξεις  
Έχει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (Journals) στη περιοχή της Μικρο 
και Νανοτεχνολογίας .  
Το εργαστήριο έχει τις απαραίτητες συσκευές για τη μελέτη ηλεκτρικών και οπτικών 
ιδιοτήτων σε νανουλικά με σκοπό την εεξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρήση – εφαρμογή 
σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <805> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ H’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:  
1. Έχουν εξειδικευμένες γνώσεις των τεχνολογιών του διαδικτύου που θα τους επιτρέπουν την 
ανάπτυξη εφαρμογών που υποστηρίζουν παραγωγικές διαδικασίες  
2. Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για τη συλλογή απαιτήσεων, σχεδίαση και κατάρτιση 
προδιαγραφών για διαδικτυακές εφαρμογές που υποστηρίζουν τις παραγωγικές διαδικασίες 
3. Διαθέτουν κριτική επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα βιομηχανικά / 
επιχειρησιακά περιβάλλοντα και εισάγουν νέες απαιτήσεις (π.χ. ασφάλειας, 24/7 λειτουργία, 
κ.λ.π.) 
4. Γνωρίζουν τη διαδικασία οργάνωσης και εκτέλεσης έργων ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δοκιμών 
5. Έχουν κριτική επίγνωση επιχειρηματικών μοντέλων (Business model) τα οποία λαμβάνονται υπ’ 
όψιν κατά το σχεδιασμό των εφαρμογών αυτών 
6. Εχουν υψηλή αντίληψη ζητημάτων διαλειτουργικότητας  
7. Είναι σε θέση να διαμορφώνουν και να αξιολογούν σχέδια ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών 
στην παραγωγή 
8. Έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για να εκτιμήσουν τα οφέλη υιοθέτησης 
τέτοιων εφαρμογών στην παραγωγή  
9. Έχουν γνώσεις σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων ανάπτυξης στοιχείων front-end  
10. Έχουν γνώσεις σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων ανάπτυξης στοιχείων back-end και 
βάσεων δεδομένων 
11. Είναι σε θέση να εκτιμούν το κόστος ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών για την υποστήριξη 
της παραγωγικής διαδικασίας 
12. Έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες σε μικρό χρονικό διάστημα 
Γενικές Ικανότητες 

1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  
2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας 
επιλογών για την εκπόνηση των ανατιθέμενων εργασιών και ασκήσεων. 
3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
5. Ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπόνησης 
ολοκληρωμένων εργασιών (project). 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Στα θεωρητικό μέρος του μαθήματος, αναπτύσσονται τα παρακάτω αντικείμενα:  
1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες τεχνολογίας λογισμικού, στις βασικές τεχνολογίες, στον  
κύκλος ζωής λογισμικού, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού. 
2. Τεχνολογίες διαδικτύου και αρχιτεκτονικές εφαρμογών 
3. Τεχνικές κατανεμημένης διαχείρισης δεδομένων. Σχεσιακές βάσεις δεδομένων, δομές 
αποθήκευσης, μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων.  
4. Βάσεις δεδομένων: επεξεργασία και αποτίμηση ερωτήσεων, συντονισμός ταυτόχρονων 
προσπελάσεων 
5. Σύγχρονες τεχνολογίες front-end - pαρουσίαση και μορφοποίηση περιεχομένου στο Web 
(γλώσσα HTML5, CSS) 
6. H γλώσσα PHP, Serverside scripting, XML και μορφοποίηση με XSL 
7. Μηχανές αναζήτησης, τεχνικές crawling, διάχυση πληροφορίας σε συστήματα ομότιμων 
κόμβων, ανάκτηση πληροφορίας σε κοινωνικά δίκτυα 
8. Ανάλυση προδιαγραφών και σχεδιασμός συστήματος. Προγραμματισμός έργου υλοποίησης 
συστήματος 
9. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο 
10. Σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου (Blockchain, Big-data)  
11. Παραδείγματα σχεδίασης διαδικτυακών εφαρμογών 
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τεχνολογίες 
ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών όπως PHP, MySQL, MongoDB, Bootstrap, Django και 
αναπτύσσουν εφαρμογές για διαφορετικούς τομείς της παραγωγής (smart factory, smart grid, 
κ.λπ.) 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Διαλέξεις,Ασκήσεις Πράξης, Εργαστηριακές ασκήσεις, 

Εργασίες-παρουσιάσεις 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Σεμινάρια 10 

Εργαστηριακή Άσκηση 10 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 40 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 30 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Eργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση και 
τελική ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) HallM., BrownL., «Servlets και σελίδες διακομιστή Java», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 
2007.Κωδ. Ευδόξου13578 
(2) Παναγιωτόπουλος Ιωάννης - Χρήστος Π. «Εφαρμογές διαδικτυακού προγραμματισμού με 
Java» Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε., Έτος Έκδοσης: 2010, Κωδ. Ευδόξου148957 
(3) Μήλιου Αμ., Πομπόρτσης Αν., «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας στο Διαδίκτυο», Εκδ. 
Τζιόλα, 2004, ISBN: 960-418-021-5, Κωδ. Ευδόξου18548907 
(4) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Παναγιώτης Δ. Κεντερλής, Έτος Έκδοσης: 
2017, ISBN: 978-960-6607-60-8, Εκδόσεις Λύχνος, Κωδ. Ευδόξου: 68398269 
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6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στο 
πεδίο των μεθοδολογιών συλλογής και καταγραφής απαιτήσεων και τεχνολογιών ανάπτυξης 
διαδικτυακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται ή/και υποστηρίζουν την παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένων γνώσεων αιχμής όπως η σχεδίαση σύνθετων διεπαφών με το χρήστη, μη 
σχεσιακές βάσεις δεδομένων, διαχείριση και οπτικοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων (big-data). 
Ο φοιτητές αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις οργάνωσης της ανάπτυξης μεγάλων διαδικτυακών 
εφαρμογών.  
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη ανάλυση 
απαιτήσεων, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων διαδικτυακών εφαρμογών 
αποτελούμενων από μεγάλο αριθμό δομικών στοιχείων (components) τόσο front-end όσο και 
backend που χρησιμοποιούν περισσότερες από μια τεχνολογίες ανάπτυξης. Έτσι, το μάθημα 
προσδίδει στο φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων σύνθεσης 
νέων, καινοτόμων και δια-θεματικών εφαρμογών. 
Ικανότητες 

Η προδιαγραφή των ανατιθέμενων εργασιών διαδικτυακών εφαρμογών περιλαμβάνει λειτουργικά 
και τεχνο-οικονομικά κριτήρια και περιορισμούς οι οποίοι προσομοιώνουν καταστάσεις στην 
επαγγελματική και βιομηχανική πρακτική. Επίσης, στο πλαίσιο της εκπόνησης, οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν ευθύνες και  πρωτοβουλίες σε θέματα συλλογής και καταγραφής των απαιτήσεων 
των χρηστών, σε θέματα σχεδίασης της εφαρμογής και οργάνωσής της σε δομικά στοιχεία που 
αναπτύσσονται από διαφορετικούς φοιτητές. Επίσης αναλαμβάνουν πρωτοβουλία στην επιλογή 
των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιήσουν και αναπτύσσουν ικανότητες παρουσίασης της 
διαδικασίας και του αποτελέσματος.  

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η κ. Ε. Α. Λελίγκου είναι Επ. Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο θέσης «Δίκτυα 
υπολογιστών με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές web server». Οργανώνει και διδάσκει το 
μάθημα των διαδικτυακών εφαρμογών τα τελευταία 2 έτη στο ΠαΔΑ ενώ το αντίστοιχο 
μάθημα έχει οργανώσει και διδάξει για 3 έτη στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το επιστημονικό της 
έργο περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο των διαδικτυακών εφαρμογών για 
διάφορους τομείς της οικονομίας.  
Η κ. Ε. Α. Λελίγκου επικουρείται στο εργαστηριακό μέρος από τον κ. Χ. Δρόσο (ΕΔΙΠ με 
διδακτορικό του οποίου η θεματολογία είναι στην περιοχή των πληροφοριακών συστημάτων.  
Ο κ. Δρόσος διαθέτει υπερ-δεκαετή διδακτική εμπειρία στην εργαστηριακή διδασκαλία και 
υποστήριξη μαθημάτων πληροφορικής στο ΠαΔΑ.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <806> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 

 1. Εμπεριστατωμένη γνώση και άριστη κατανόηση της θεωρίας και των αρχών του Διαδικτύου 
των Αντικειμένων 

 2. Γνώση και ικανότητες στην επιλογή κατάλληλων αρχιτεκτονικών μικροελεγκτών για την 
σχεδίαση ενσωματωμένων ασύρματων κόμβων. 

 3. Γνώσεις και ικανότητες στην ανάπτυξη υλικού και υλισμικού ασύρματα διασυνδεδεμένων 
ενσωματωμένων συστημάτων. 

 4. Γνώση και δεξιότητα στην ανάλυση αναγκών εφαρμογών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων. 

 5. Γνώση και ικανότητες σύνθεσης, αξιολόγησης και πρότασης ολοκληρωμένων συστημάτων για 
το Διαδίκτυο των Αντικειμένων. 
Αναλυτικά οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 1. Να περιγράψουν, να αναλύσουν και να προδιαγράψουν ένα φυσικό σύστημα . 
 2. Να κατανοούν, να αξιολογούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το βέλτιστο πρωτόκολλο 

ασύρματης διασύνδεσης συστημάτων σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε 
εφαρμογής. 

 3. Να αναπτύσσουν υλισμικό μικροελεγκτή για την διαχείριση αισθητήρων, ενεργοποιητών, καθώς 
και των λειτουργιών της ασύρματης διασύνδεσης. 

 4. Να εφαρμόζουν τεχνικές εκσφαλμάτωσης υλισμικού για τον εντοπισμό και την διόρθωση 
λαθών. 

 5. Να σχεδιάζουν τα βέλτιστα κυκλώματα διαχείρισης ενέργειας των ασύρματων συστημάτων. 
 6. Να μελετούν και να επιλέγουν την βέλτιστη τεχνολογία μέσων αποθήκευσης ενέργειας και να 

εφαρμόζουν μεθόδους ανάκτησης ενέργειας από το περιβάλλον. 
 7. Να εφαρμόζουν καλές πρακτικές σχεδίασης τυπωμένων κυκλωμάτων για τις ανάγκες των 

ασύρματων συστημάτων. 
 8. Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν πρότυπα και κανονισμούς κατά τη σχεδίαση ενός 

ασύρματα διασυνδεδεμένου ενσωματωμένου συστήματος. 
9. Να γνωρίζουν τις απαραίτητες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και να μπορούν 
να τις ενσωματώσουν σε συστήματα του Διαδικτύου των Αντικειμένων.  

Γενικές Ικανότητες 

 1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών . 

 2. Προσαρμoογή σε νέες καταστάσεις. 
 3. Λήψη αποφάσεων. 
 4. Αυτόνομη εργασία.  
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 5. Ομαδική εργασία. 
 6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
 7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.  
 8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
 9. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
 10. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 

11. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Τυποποιημένα πρωτόκολλα ασύρματης διασύνδεσης κόμβων. 
2. Μη-τυποποιημένα πρωτόκολλα ασύρματης διασύνδεσης κόμβων. 
3. Αρχιτεκτονικές μικροελεγκτών. 
4. Εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων μικροελεγκτών. 
5. Ανάπτυξη και εκσφαλμάτωση υλισμικού μικροελεγκτών. 
6. Αρχές σχεδιασμού τυπωμένου κυκλώματος ασύρματων κόμβων. 
7. Σχεδίαση κυκλωμάτων διαχείρισης ενέργειας ασύρματων κόμβων. 
8. Μέθοδοι ενεργειακής αυτονομίας. 
9. Σχεδίαση φυσικής μορφής ασύρματων κόμβων. 
10. Τεχνολογίες μέσων αποθήκευσης ενέργειας. 
11. Ανάκτηση ενέργειας από το περιβάλλον. 
12. Τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους. 
13. Κανονισμοί λειτουργίας και πιστοποίησης υλικού και υλισμικού. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 35 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 20 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 10 

Εκπόνηση μελέτης (project) 30 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 25 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση 
και τελική ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ενσωματωμένα Συστήματα, Μηνάς Δασυγένης, Δημήτριος Σούντροης, Ελληνικά Ακαδημαϊκά 
Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος". 
2. Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων, Δ. Σουντρής, Μ. Δασυγένης, DA VINCI Μ.Ε.Π.Ε 
3. Πρακτικά Θέματα Ενσωματωμένων Συστημάτων, Ευάγγελος Φιλιππάτος, Νικόλαος Σπ. Βώρος, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ. 
4. Αρχές και Μοντελοποίηση Ασύρματης Διάδοσης,Κωτσόπουλος Στ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & 
ΥΙΟΙ Α.Ε. 
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6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

Γνώσεις 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν 
πολύ εξειδικευμένες γνώσεις σε πεδία αιχμής (state-of-art in  niche application domains).  
Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε γνωσιακές περιοχές που αποτελούν κύρια στοιχεία της τέταρτης 
βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0) και που επίσης αποτελούν την βάση για πρωτότυπη 
σκέψη μιας και τα αντικείμενα του εν λόγω μαθήματος είναι δύο από τους βασικούς πυλώνες του 
παγκοσμίως ζητούμενου ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation)  όλων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στα αντικείμενα που θα διδαχθούν περιλαμβάνονται σύγχρονες 
τεχνολογίες αιχμής όπως: α) το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT: Internet of Things), και β) τα 
ενσωματωμένα συστήματα που βασίζονται σε μικροελεγκτές (microcontroller-based embedded 
systems). Η μελέτη και η εφαρμογή από τους φοιτητές πραγματικών (real-world) εφαρμογών 
χρησιμοποιώντας σε βάθος όλες τις προαναφερόμενες τεχνολογίες αιχμής θα τους εμπνεύσει την 
κριτική σκέψη, την ικανότητα σύνθεσης, και την ικανότητα προσαρμογής νέων καινοτόμων 
λύσεων/συστημάτων σε υφιστάμενα περιβάλλοντα. Επιπροσθέτως, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν 
γνώσεις από άλλα μαθήματα του βασικού κορμού όπως είναι λ.χ. τα Ηλεκτρονικά Συστήματα, τα 
Ψηφιακά Συστήματα, Συστήματα Συλλογής Δεδομένων, Συστήματα Μετρήσεων, κ.α.    
Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θα διαθέτουν: α) εμπεριστατωμένη γνώση και άριστη κατανόηση 
της θεωρίας και των αρχών του Διαδικτύου των Αντικειμένων, β) γνώση στην επιλογή 
κατάλληλων αρχιτεκτονικών μικροελεγκτών για την σχεδίαση ενσωματωμένων ασύρματων 
κόμβων, γ)  γνώσεις στην ανάπτυξη υλικού και υλισμικού ασύρματα διασυνδεδεμένων 
ενσωματωμένων συστημάτων, δ) γνώση στην ανάλυση αναγκών εφαρμογών για το Διαδίκτυο 
των Αντικειμένων, και ε) γνώση σύνθεσης, αξιολόγησης και πρότασης ολοκληρωμένων 
συστημάτων για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων. 
Δεξιότητες 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα και στην καινοτομία προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: α) να περιγράψουν, να αναλύσουν και να 
προδιαγράψουν ένα φυσικό σύστημα, β) να κατανοούν, να αξιολογούν, να επιλέγουν και να 
χρησιμοποιούν το βέλτιστο πρωτόκολλο ασύρματης διασύνδεσης συστημάτων σε συνάρτηση με 
τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εφαρμογής, γ) να αναπτύσσουν υλισμικό (firmware)  
μικροελεγκτή για την διαχείριση αισθητήρων (sensors), ενεργοποιητών (actuators), καθώς και 
των λειτουργιών της ασύρματης διασύνδεσης, δ) να εφαρμόζουν τεχνικές εκσφαλμάτωσης 
υλισμικού (firmware debugging) για τον εντοπισμό και την διόρθωση λαθών, ε) να σχεδιάζουν τα 
βέλτιστα κυκλώματα διαχείρισης ενέργειας των ασύρματων συστημάτων, στ) να μελετούν και να 
επιλέγουν την βέλτιστη τεχνολογία μέσων αποθήκευσης ενέργειας και να εφαρμόζουν μεθόδους 
ανάκτησης ενέργειας από το περιβάλλον, ζ) να εφαρμόζουν καλές πρακτικές σχεδίασης 
τυπωμένων κυκλωμάτων για τις ανάγκες των ασύρματων συστημάτων,  η) να κατανοούν και να 
χρησιμοποιούν πρότυπα και κανονισμούς κατά τη σχεδίαση ενός ασύρματα διασυνδεδεμένου 
ενσωματωμένου συστήματος. Θ) να γνωρίζουν τις απαραίτητες τεχνολογίες ανάπτυξης 
εφαρμογών διαδικτύου και να μπορούν να τις ενσωματώσουν σε συστήματα του Διαδικτύου των 
Αντικειμένων. Ειδικότερα, οι φοιτητές μέσω της μελέτης και ανάπτυξης πραγματικών συστημάτων 
(real-world systems) θα αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες σχετικά με: α) την αξιολόγηση, την 
επιλογή και την ενσωμάτωση/ολοκλήρωση αισθητήρων πάσης φύσεως, β) την ανάπτυξη 
υλισμικού (firmware) για μικροελεγκτές ενσωματωμένους σε ασύρματους κόμβους μετρήσεων, γ) 
το σχεδιασμό θεωρητικού (schematics design) και τυπωμένου κυκλώματος (PCB design) μέρους ή 
του συνόλου ηλεκτρονικών συστημάτων βασισμένων σε μικροελεγκτές χρησιμοποιώντας 
εξελιγμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (IDE: Integrated Development Environments), δ) την 
αξιολόγηση, την επιλογή πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης (λ.χ. LoRaWAN. ZigBee. NB-IoT. 
Κ.α.), και ε) την αξιολόγηση, την επιλογή και ι την χρήση μικρομονάδων (modules) ασύρματης 
διασύνδεσης (wireless connectivity). 
Ικανότητες 

Οι κατάλληλα επιλεγμένες ομαδικές εργασίες σε επίπεδο εξαμήνου (projects) καλλιεργούν και 
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αναπτύσσουν ικανότητες σχετικά με α) την ατομική και ομαδική εργασία καθοδηγούμενη από 
στόχους εντός καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, β) την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών κάνοντας χρήση όλων των απαραίτητων τεχνολογιών και μεθόδων, γ) την 
προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και περιβάλλοντα, δ) την λήψη αποφάσεων βάσει 
συστηματικών και ελεγχόμενα εμπειρικών προσεγγίσεων, ε) την αυτόνομη εργασία για 
συνεισφορά σε άλλες πολυθεματικές και διεπιστημονικές  ομάδες που μοιράζονται κοινούς 
στόχους, στ) την εκτίμηση του εθνικού και του διεθνούς περιβάλλοντος,  ζ) την παραγωγή νέων 
ερευνητικών ιδεών αλλά και νέων προτάσεων και λύσεων για την αγορά,  η) τον σχεδιασμό και 
διαχείριση έργων, θ) τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, και ι) την προαγωγή της ελεύθερης, 
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,. Οι φοιτητές θα μπορούν να διαχειρίζεται και να 
μετασχηματίζει περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν 
νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μέσω των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που θα λάβουν στα πλαίσια του μαθήματος θα είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τις 
τεχνολογίες του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things) και των ενσωματωμένων 
συστημάτων (Embedded Systems) σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με τεράστιες οικονομικές 
ευκαιρίες στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation) της τέταρτης 
βιομηχανικής επανάστασης. Το μάθημα του Διαδικτύου των Αντικειμένων και των 
Ενσωματωμένων Συστημάτων επιτρέπει στους φοιτητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη 
συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές και  για την αξιολόγηση της στρατηγικής 
απόδοσης ομάδων. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Δημήτριος Πυρομάλης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο θέσης  
«Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Υλικού και Υλισμικού Ασύρματα Διαδικτυωμένων 
Ενσωματωμένων Συστημάτων». Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα μαθήματα προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού επιπέδου με αντικείμενα σχετικά με τις ερευνητικές του δραστηριότητες και το 
γνωστικό του αντικείμενο. Επίσης, είναι επιβλέπων σε ομάδα υποψηφίων διδακτόρων. Το 
επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει άνω των 100 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 
συνέδρια σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων για την διαχείριση 
ενέργειας (energy management), την ασύρματη διασύνδεση συστημάτων (wireless connectivity), 
τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (wireless sensors networks), τον αυτόματο έλεγχο (automatic 
control and automation systems), και τα ενσωματωμένα συστήματα βασισμένα σ μικροελεγκτές 
(microcontrollers-based embedded systems). Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται εκδόσεις 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την βιομηχανία μ θέματα σχετικά με τα Συστήματα Συλλογής 
Δεδομένων, τα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, τους Μικροελεγκτές, κ.α.Διαθέτει υπερ-εικοσιπενταετή 
παράλληλη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα στο σχεδιασμό νέων συστημάτων-προϊόντων για 
την Ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων σε τομείς όπως η διαχείριση 
ενέργειας (energy management), η ακριβεία γεωργίας (precision agriculture), τα συστήματα 
«έξυπνω» πόλεων (smart cities), η αυτοκινητοβιομηχανία (automotive systems), ο οικιακός 
αυτοματισμός (home automation), τα ιατρικά και αθλητικά συστήματα (health and athletic 
systems), καθώς και τα βιομηχανικά συστήματα (industrial systems). Στην ερευνητική του 
προϋπηρεσία περιλαμβάνονται πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σε θέματα 
σχεδιασμού καινοτόμων συστημάτων για τον βιομηχανικό, οικιακό, ναυτιλιακό, ιατρικό, αγροτικό 
χώρο καθώς και για τον χώρο των συστημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <807> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ Κ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και άριστη κατανόηση της θεωρίας και των αρχών σχεδίασης 

αυτοκινούμενων οχημάτων. 
2. Ικανότητα και γνώση των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών τύπων αυτοκινούμενων 

οχημάτων. 
3. Γνώση και διάκριση των δομικών στοιχείων ενός αυτοκινούμενου οχήματος. 
4. Την ικανότητα σχεδίασης ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοκινούμενου οχήματος. 
Αναλυτικά οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να τεκμηριώνουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός αυτοκινούμενου οχήματος ειδικού 

σκοπού. 
2. Να αναλύουν και να τεκμηριώνουν τις λειτουργίες ενός αυτοκινούμενου οχήματος. 
3. Να μελετούν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής τεχνολογίας  για τη λειτουργία 

και την δοκιμή αυτόνομων αυτοκινούμενων οχημάτων, με χρήση προηγμένων μεθόδων και 
εργαλείων ανάπτυξης. 

4. Να αξιολογούν και να επιλέγουν τις βέλτιστες τεχνολογίες και μεθόδους για την ανάπτυξη 
συστημάτων ελέγχου της κίνησης, της τροχιάς, και του συνολικού έργου αυτοκινούμενων 
οχημάτων υψηλής αυτονομίας. 

5. Να αξιοποιούν τις τεχνολογίες επικοινωνιών και διασύνδεσης συστημάτων. 
6. Να οργανώνουν και να υλοποιούν τα διάφορα στάδια ανάπτυξης ενός αυτοκινούμενου 

οχήματος. 

Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Προσαρμογή σενέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομηεργασία  
• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σεδιεθνές περιβάλλον  
• Εργασία σεδιεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παραγωγήνέωνερευνητικώνιδεών 
• Σχεδιασμός και διαχείρισηέργων 
• Σεβασμόςστοφυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Ικανότητα ανάπτυξης ικανοτήτων για την  αποτελεσματική ανταπόκριση στο διεθνές 

διεπιστημονικό περιβάλλον μέσω της συμμετοχής σε στοχευμένες δράσεις όπως λ.χ. τη 
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς, κ.α. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εφαρμογές των αυτοκινούμενων οχημάτων, αυτονομία και αποτελεσματικότητα, προδιαγραφές 
έργου αυτοκινούμενων οχημάτων και προβλήματα βελτιστοποίηση. 
2. Μονάδα ελέγχου. 
3. Αισθητήρες και ενεργοποιητές. 
4. Ψηφιακή οδήγηση κινητήρων και μέθοδοι ελέγχου κίνησης. 
5. Επικοινωνίες και διασυνδέσεις συστημάτων. 
6. Γεωγραφικός εντοπισμός. 
7. Σχεδιασμός τροχιάς, αριστοποίηση αυτόνομης συμπεριφοράς 
8. Σχεδίαση κυκλωμάτων διαχείρισης ενέργειας και μέσα αποθήκευσης και ανάκτησης ενέργειας. 
9. Εργαλεία ανάπτυξης υλικού, υλισμικού και λογισμικού. 
10. Κανονισμοί και πρότυπα λειτουργίας. 
11. Σχεδιασμός και αριστοποίηση εναέριων οχημάτων (aerialdrones) και υδρόβιων οχημάτων 
(επιφανείας, υποβρυχίων). 
12. Σχεδιασμός και αριστοποίηση εναέριων οχημάτωνμικτού πεδίου εργασίας (αμφίβιων κ.λπ.). 
13. Αρχές λειτουργίας και σχεδίαση μικρο-δορυφόρων (micro-satellites). 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 15 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 15 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση 

και τελική ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων, GscheidleRolf, ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ 

ΕΠΕ. 
2. Μηχατρονική, Nesculescu D., εκδόσεις Τζιόλα 2011 [Εύδοξος 18548929] 
3. Μηχανοτρονική, Auslander, David M. και Kempf, Carl J., Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π. 

1998 [Εύδοξος 25897] 
4. Mechatronics – An Introduction» R. H. Bishop, CRC Press, 2005 
5. Doing Hard Time: Developing Real-Time Systems with UML, Objects, Frameworks, and 

Patterns, Bruce Powel Douglass, ISBN 10: 0201498375, Addison-Wesley Professional, 
1999  

6. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια 
7. Σημειώσεις του Διδάσκοντος 

 



ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Παράρτημα 10» 

-80- 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

Γνώσεις 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν 
πολύ εξειδικευμένες γνώσεις σε πεδία αιχμής (state-of-art in  niche application domains). 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε γνωσιακές περιοχές όπως: α) τα εναέρια οχήματα 
τύπου Drone/UAV, β) τα υποβρύχια οχήματα (submarine UAV), γ) τα χερσαία οχήματα (terrestrial 
UAV), δ) τα διαστημικά οχήματα (micro-satellites), ε) οι τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης οχημάτων, 
στ) οι επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και σταθμών βάσης, ζ) οι τεχνολογίες συσσωρευτών και 
διαχείρισης ενέργειας, και η) ο έλεγχος και η εξ’ αποστάσεως διαχείριση οχημάτων. Οι γνώσεις 
από τα ανωτέρω πεδία αιχμής θα αποτελέσουν την βάση για πρωτότυπη σκέψη από πλευράς των 
φοιτητών. Επί πλέον, δεδομένης της επανάστασης της ηλεκτροκίνησης στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, στην ναυτιλία, κ.λπ., της νέας νομοθεσίας για την κατάργηση οχημάτων 
με μηχανές εσωτερικής καύσης, καθώς και οι παγκόσμιες προσπάθειες για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής συνθέτουν ένα δυναμικό 
περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις και ευκαιρίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά οι 
φοιτητές μέσω της θεωρίας και της πράξης του μαθήματος θα αποκτήσουν την κριτική σκέψη,  
την ικανότητα σύνθεσης, και την ικανότητα προσαρμογής νέων καινοτόμων λύσεων/συστημάτων. 
Δεξιότητες 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα και στην καινοτομία προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:  α) να περιγράψουν, να αναλύσουν και να 
προδιαγράψουν ένα αυτοκινούμενο  όχημα, β) να μοντελοποιήσουν και να προδιαγράψουν τη 
σχεδίαση της μονάδας  ελέγχου ενός αυτοκινούμενου οχήματος, και γ) να γνωρίζουν και να 
επιλέγουν τα κρίσιμα δομικά στοιχεία υλοποίησης ενός αυτοκινούμενου οχήματος, Ειδικότερα, οι 
φοιτητές μέσω της μελέτης και ανάπτυξης πραγματικών εφαρμογών (real-world applications) θα 
αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες σχετικά με: α) την εξομοίωση και ανάλυση μέσω υπολογιστή 
της συμπεριφοράς ενός αυτοκινούμενου οχήματος (λ/χ/ με εργαλεία ΄΄όπως το Matlab/Simulink. 
το LabVIEW, κ.λ.π.), β) την αξιολόγηση, την επιλογή και την ενσωμάτωση/ολοκλήρωση 
αισθητήρων πάσης φύσεως, γ) την ανάπτυξη υλισμικού (firmware) για μικροελεγκτές 
ενσωματωμένους σε αυτοκινούμενα οχήματα, δ) τον σχεδιασμό θεωρητικού και τυπωμένου 
κυκλώματος των υπομονάδων ενός αυτοκινούμενου οχήματος (λ.χ. χρησιμοποιώντας σχεδιαστικά 
εργαλεία όπως το Altium Designer, κ.α.), ε) την χρήση εκτυπωτών τρισδιάστατων αντικειμένων 
(3D Printers) για την κατασκευή μερών ενός αυτοκινούμενου οχήματος, και στ) την ανάπτυξη 
αλγορίθμων ελέγχου σε μορφή υλισμικού για μικροελεγκτές. 
Ικανότητες 

Οι κατάλληλα επιλεγμένες ομαδικές εργασίες σε επίπεδο εξαμήνου (projects) καλλιεργούν και 
αναπτύσσουν ικανότητες σχετικά με α) την ατομική και ομαδική εργασία καθοδηγούμενες από 
στόχους εντός προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, β) την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών κάνοντας χρήση όλων των απαραίτητων τεχνολογιών και μεθόδων, γ) την 
προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και περιβάλλοντα, δ) την λήψη αποφάσεων βάσει 
συστηματικών και ελεγχόμενα εμπειρικών προσεγγίσεων, ε) την αυτόνομη εργασία για 
συνεισφορά σε άλλες πολυθεματικές και διεπιστημονικές ομάδες που μοιράζονται κοινούς 
στόχους, στ) την εκτίμηση του εθνικού και του διεθνούς περιβάλλοντος, ζ) την παραγωγή νέων 
ερευνητικών ιδεών αλλά και νέων προτάσεων και λύσεων για την αγορά,  η) τον σχεδιασμό και 
διαχείριση έργων, θ) τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, και ι) την προαγωγή της ελεύθερης, 
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, Οι φοιτητές θα μπορούν να διαχειρίζονται και να 
μετασχηματίζουν περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν 
νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μέσω των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που θα λάβουν στα πλαίσια του μαθήματος θα είναι ικανοί  να χρησιμοποιήσουν όλες 
τις σημαντικότερες  τεχνολογίες και μεθόδους που απαιτούνται για την υποστήριξη της 
επανάστασης του μετασχηματισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας από συμβατικού καυσίμου σε 
ηλεκτροκίνητης. Το εν λόγω μάθημα επιτρέπει στους φοιτητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για 
τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές και για την αξιολόγηση της 
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στρατηγικής απόδοσης ομάδων. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Δρ. Δημήτριος Πυρομάλης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο θέσης  
«Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Υλικού και Υλισμικού Ασύρματα Διαδικτυωμένων 
Ενσωματωμένων Συστημάτων». Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα μαθήματα προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού επιπέδου με αντικείμενα σχετικά με τις ερευνητικές του δραστηριότητες και το 
γνωστικό του αντικείμενο. Επίσης, είναι επιβλέπων σε ομάδα υποψηφίων διδακτόρων. Το 
επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει άνω των 100 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 
συνέδρια σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων για την διαχείριση 
ενέργειας (energy management), την ασύρματη διασύνδεση συστημάτων (wireless connectivity), 
τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (wireless sensors networks), τον αυτόματο έλεγχο (automatic 
control and automation systems), τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου οχημάτων, και τα 
ενσωματωμένα συστήματα βασισμένα σ μικροελεγκτές (microcontrollers-based embedded 
systems). Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται εκδόσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και την βιομηχανία μ θέματα σχετικά με τα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων, τα Ηλεκτρικά 
Κυκλώματα, τους Μικροελεγκτές, κ.α. Διαθέτει υπερ-εικοσιπενταετή παράλληλη προϋπηρεσία 
στον ιδιωτικό τομέα στο σχεδιασμό νέων συστημάτων-προϊόντων για την Ελληνική βιομηχανία 
παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων σε τομείς όπως η διαχείριση ενέργειας (energy 
management), η γεωργία  ακριβείας (precision agriculture), τα συστήματα «έξυπνων» πόλεων 
(smart cities), η αυτοκινητοβιομηχανία (automotive systems), ο οικιακός αυτοματισμός (home 
automation), τα ιατρικά και αθλητικά συστήματα (health and athletic systems), καθώς και τα 
βιομηχανικά συστήματα (industrial systems). Στην ερευνητική του προϋπηρεσία περιλαμβάνονται 
πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σε θέματα σχεδιασμού καινοτόμων συστημάτων για 
τον βιομηχανικό, οικιακό, ναυτιλιακό, ιατρικό, αγροτικό χώρο καθώς και για τον χώρο των 
συστημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας.  Επιπλέον ο Δρ. Πυρομάλης έχει αρκετές διακρίσεις σε 
διεθνές επίπεδο σε διαγωνισμούς για ηλεκτροκίνητα αυτόνομα οχήματα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <808> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Γενικές αρχές στη τεχνολογία που εφαρμόζεται στη μελέτη έργων τέχνης. 
2. Κατανόηση και χρήση προγραμμάτων λογισμικού, με σκοπό τη σωστή αξιοποίση των 

δεδομένων (φασματικών αναλύσεων,χρώματος, χρωματικά μοντέλα, ανίχνευση ποσοτική 
και ποιοτική στοιχείων σε τέχνεργα). 

3. Γενικές έννοιες και ιδιαιτερότητες μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών για την 
επεξεργασία και ανάδειξη στοιχείων της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να μπορούν να χειριστούν λογισμικό εφαρμογών. 
2. Να σχεδιάσουν συστήματα. 
3. Να διαχειριστούν έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων παραγωγής. 

Γενικές Ικανότητες 

 1. Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 3. Λήψη αποφάσεων 
 4. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 5. Ομαδική εργασία. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η τεχνολογία και η τέχνη ως είδη δημιουργικής δραστηριότητας στη διάρθρωση και ανάπτυξη 
της κοινωνίας. 

 Η τεχνολογία ως: αντικειμενοποίηση, πλαίσιο επενέργειας του ανθρώπου στη φύση και 
σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, προτρέχουσα σύλληψη-γνώση και όργανο επενέργειας στη 
φύση.  

 Τέχνη και τεχνολογία στην ιστορία του πολιτισμού.  
 Χρήση νέων τεχνολογιών στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
 Εφαρμογές σε τέχνεργα 
 Αξιοποίηση μετρήσεων με χρήση κατάλληλου λογισμικού 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση 
και τελική ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31809, 
Έκδοση: 1η έκδ./2008, Συγγραφείς: Λυριτζής Ιωάννης (επιμ.) ISBN: 978-960-01-1211-5, Τύπος: 
Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 
2. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
12671, Έκδοση: 1η/2008, Συγγραφείς: Α. Μπούνια, Ν. Νικονάνου, Μ. Οικονόμου, ISBN: 978-960-
471-001-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ 
3. Arnheim, Rudolf, Art and Visual Perception: A psychology of the creative eye; The New 
Version, ανθ. έκδ. 1974; University of California Press, Λος Άντζελες, Η.Π.Α., 1997; ISBN: 0-520-
02613-6; 1η έκδ. 1954 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση σε ένα 
εξειδικευμένο πεδίο της τεχνολογίας, αυτό της μελέτης αρχαιολογικών υλικών και έργων τέχνης 
με τη χρήση μεθόδων που δεν επηρεάζουν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους. Πρόκειται 
για μεθόδους αιχμής που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου παραδοσιακοί τρόποι όπως η 
εξέταση ενός τέχνεργου μέσα στο εργαστήριο ή δημιουργώντας τομή και αποκοπή του 
αντικειμένου ήταν ααπαιτούμενα για την διάγνωση των υλικών του. Ο φοιτητής εκκινεί με 
γνώσεις που αποκτήθηκαν σε μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων και που προέρχονται από 
διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως η συλλογή πειραματικών μετρήσεων, η μελέτη των υλικών 
και η διαδικασία εμβάθυνσης στις εσωτερικές δομές με χρήση μεθόδων φασματοσκοπίας 
δόνησης. Μαθαίνει να συνδυάζει και να αξιοποιεί με καινοτόμο τρόπο τις γνώσεις αυτές 
εφαρμόζοντας μεθόδους λήψης αποφάσεων σχετικών με την αυθντικότητα του υλικού, με τη 
δυνατότητα συντήρησής του καθώς και με την ταυτοποίηση και ανάδειξη του αντικειμένου ως 
σημαντικό στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Δεξιότητες 

Ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης θεωρητικής διδασκαλίας και ομαδικής εργασίας, ο φοιτητής 
αναπτύσσει εξειδικευμένες επιστημονικές δεξιότητες επίλυσης του προβλήματος διάγνωσης των 
υλικών (ταυτοποίηση μέσω ποιοτικής και ποστικής ανίχνευσης στοιχείων αλλά και δεσμών - 
bondings) με μη καταστροφικό τρόπο, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο εντατικής επιστημονικής 
έρευνας παγκοσμίως. Τέτοιες δεξιότητες του επιτρέπουν να προωθήσει την ενσωμάτωση 
καινοτόμων πρακτικών στη μελέτη αρχαιολογικών υλικών και έργων τέχνης σε πραγματικό χρόνο 
με χρήση φορητών συσκευών και in-situ μετρήσεις σε χώρους όπως Μουσεία, Βιβλιοθήκες, χώροι 
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πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
Ικανότητες 

Εξασκώντας συστηματικά τις παραπάνω δεξιότητες, ο φοιτητής αναπτύσσει ικανότητες μελέτης 
αρχαιολογικών δειγμάτων καθώς και έργων τέχνης αφού, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα μέσω 
φορητών συστημάτων και in-situ μετρήσεων του δίνει τα εφόδια για μετρήσεις στο χώρο των 
αντικειμένων χωρίς την απαραίτητη σε άλλες περιπτώσεις μεταφοράς του αντικειμένου στο 
εργαστήριο με σημαντικές οικονομικές και όχι μόνο συνέπειες. Τέλος αναπτύσσει την ικανότητα 
της έμμεσης διαμόρφωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στο σκέλος που αφορά στην ομαδική 
εργασία, εφόσον εκπαιδεύεται κατά την εκπόνηση ομαδικής εργασίας στην αρμονική και 
συντονισμένη εργασία ομάδας προς επίτευξη ενός κοινού σκοπού. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Θεόδωρος Γκανέτσος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης και Παραγωγής 

(Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2014 έως σήμερα) Διευθυντής του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου 

«Μη-καταστροφικών ελέγχων» με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος με έμφαση στο 

σχεδιασμό μικροηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος».  

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: 

 Εφαρμογές μη καταστροφικών τεχνικών στη μελέτη και ταυτοποίηση Αρχαιολογικών 

δειγμάτων 

 Χρήση φορητών μη-καταστροφικών τεχνικών για in-situ ανάλυση ποιοτική και ποστική 

αρχαιολογικών ευρημάτων 

 Προσδιορισμός χρωστικών και ταυτοποίηση υλικών σε πίνακες με in-situ 

φασματοσκοπικές τεχνικές σε Μουσεία (Museums) και Πινακοθήκες (Galleries) 

Έχει συνάψει σημαντικές σσυνεργασίες με 20 Εφορείες Αρχαιοτήτων της χώρας, με Βιβλιοθήκες 

και Αίθουσες Τέχνης στην Ελλάδα και στο εεξωτερικό, επιβλέποντας 24 Πτυχιακές εργασίες σε 

επίπεδο Master. 

Βράβευση από την DAAD για τον σχεδιασμό και υλοποίηση αυτόματου συστήματος σάρωσης με 

τη τεχνική Raman σε έργα τέχνης (πίνακες).  

Το εργαστήριο έχει διοργανώσει με επιτυχία σειρά σεμιναρίων (Θεωρία και Εργαστηριακές 

μετρήσεις) στο Πειραιά, στο Βόλο και στη Λάρισα. Οι εκπαιδευόμενοι Απόγοιτοι Αρχαιολόγοι, 

Συντηρητές, Ιστορικοί Τέχνης, Φυσικοί, Χημικοί, εκπαιδεύονται στην χρήση φορητών μη-

καταστροφικών τεχνικών σε τέχχνεργα. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου (πιστοποιητικό 

παρακολούθησης ΚΕΔΙΒΙΜ) παραγματοποιούν οι ίδιοι μετρήσεις σε συνεργαζόμενα Μουσεία 

Βιβλιοθήκες ή Κέντρα Πολιτισμού. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <809> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεματολογίας των χερσαίων, θαλάσσιων 
και αεροπορικών συστημάτων μεταφορών καθώς και των συνδυασμένων μεταφορών. 
2. Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, διατύπωση και ανάλυση προβλημάτων αποφάσεων 
για το σχεδιασμό και τη διαχείριση συστημάτων μεταφορών. 
3. Γνώση και ικανότητες διατύπωσης, προσομοίωσης και ανάλυσης δυναμικών μοντέλων ενός 
συστήματος μεταφορών, με σύγχρονα υπολογιστικά μέσα. 
4. Γνώσεις σχετικά με τη λειτουργική και τεχνολογική σύνθεση των σύγχρονων  «έξυπνων» 
συστημάτων μεταφορών, στηριγμένων σε ψηφιακά μέσα. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να αναγνωρίζουν και να απαριθμούν τις βασικές τεχνολογίες για κάθε κατηγορία (κλάδο) 
συστημάτων μεταφορών: χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές, συνδυασμένες. 
2. Να διακρίνουν τις κύριες επιπτώσεις των συστημάτων μεταφορών στο πεδίο της οικονομίας, 
της ασφάλειας, του περιβάλλοντος. 
3. Να διατυπώνουν σε μορφή διαγράμματος αιτιοκρατίας τις κύριες δυναμικές διασυνδέσεις 
μεταξύ των βασικών μεγεθών που εμπλέκονται σε ένα σύστημα μεταφορών. 
4. Να περιγράφουν τα συνήθη προβλήματα αποφάσεων για τη διαχείριση ενός συστήματος 
μεταφορών και να απαριθμούν τις κύριες εμπλεκόμενες παραμέτρους. 
5. Να περιγράφουν τη λειτουργική και τεχνολογική σύνθεση των «έξυπνων» συστημάτων 
μεταφορών, και να αξιολογούν σχετικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός 
συστήματος μεταφορών. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  
2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας 
επιλογών για την εκπόνηση των αντιθέμενων εργασιών και ασκήσεων. 
3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
5. Ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπόνησης 
ολοκληρωμένων εργασιών (project). 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Φυσικά στοιχεία συστημάτων μεταφορών: Υποδομή, τερματικοί σταθμοί, 
2. Δίκτυα μεταφορών: χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και συνδυασμένες μεταφορές 
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3. Χερσαίες μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές, αστικές): υποδομές και σχετικλες τεχνολογίες  
4. Θαλάσσιες μεταφορές: τύποι πλοίων, λιμενικές και σχετικές υποδομές, πρόωση, επικοινωνίες, 
τεχνολογίες, ρυθμιστικό πλαίσιο 
5. Αεροπορικές μεταφορές: σχετικές υποδομές, ρυθμιστικό πλαίσιο, πρόωση, επικοινωνίες, 
τεχνολογίες  
6. Επιπτώσεις των μεταφορών: οικονομία, περιβάλλον, ασφάλεια 
7. Μοντέλα και ανάλυση της δυναμικής και εξελικτικής των μεταφορικών συστημάτων 
8. «Έξυπνα» ή «Ευφυή» Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ), συναφείς τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών, προστιθέμενη αξία. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών 10 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 30 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 50 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ατομικές και ομαδικές εργασίες (project), με ενδιάμεση και 
τελική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) «Ο τομέας των μεταφορών και οι συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές», Σαμπράκος Ε., 
Σταμούλη ΑΕ, 2009 (Εύδοξος 22922) 
(2) «Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων», Σταθόπουλος Α.Γ., Χαρλαύτης Μ., Α. 
Παπασωτηρίου κ Σια, 2016 (Εύδοξος 59366084) 
(2) «Αστικά Δίκτυα Μεταφορών κ Διαχείριση Κινητικότητας», Γαβανάς Ν., Παπαϊωάννου Π., 
Πιτσιάβα Μ., Πολίτης Ι., διαθ. ΕΑΗΣΒ «Κάλιππος» 2016, (Εύδοξος 320161) 
(3) «Μοναδοποιημένα Φορτία Συνδιασμένες Μεταφορές Εμπορευμάτων», Αμπακούμκιν Κ., Σ. 
Αθανασόπουλος κ Σια, 1990 (Εύδοξος 45416) 
(4) «Σχεδιασμός των Μεταφορών και Στοιχεία Σιδηροδρομικής», Ματσούκης Ε.Γ., Σ. 
Αθανασόπουλος κ Σια, 2008 (Εύδοξος 45308) 
(5) «Η λιμενική βιομηχανία», Παρδάλη Α., Σταμούλη ΑΕ, 2001 (Εύδοξος 22816) 
(6) «Εισαγωγή στα συστήματα μεταφορών», Sussman J., Σταμούλη ΑΕ, 2003 (Εύδοξος 22742). 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στον 
τομέα των σύγχρονων συστημάτων μεταφορών, συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων σε θέματα 
αιχμής όπως τα συστήματα συνδυασμένων μεταφορών, η ολοκληρωμένη τεχνο-οικονομική 
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μελέτη των μεταφορών και άλλες γνώσεις στις οποίες στηρίζεται η σύγχρονη ανάπτυξη 
καινοτομίας και πρωτότυπων εφαρμογών. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής μελετά 
διαφορετικά πρότυπα μεταφορικού έργου και διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης της 
αποτελεσματικότητας τω μεταφορών. Έτσι, ο φοιτητής αναπτύσει κριτική αντίληψη της σχέσης 
μεταξύ των μεθόδων και τεχνικών του τομέα των μεταφορών και των σύγχρονων εξελίξεων στην 
οικονομία και την τεχνολογία. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο τη μελέτη και αξιολόγηση 
σύνθετων συστημάτων μεταφορών, Έτσι, το μάθημα προσδίδει στο φοιτητή εξειδικευμένες 
δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων σύνθεσης νέων, καινοτόμων και δια-θεματικών 
εφαρμογών. 
Ικανότητες 

Η προδιαγραφή των ανατιθέμενων εργασιών περιλαμβάνει σύνθετα τεχνο-οικονομικά κριτήρια και 
περιορισμούς, μεσω των οποίων μελετά τις διαφορετικές πλευρές ενός σύγχρονου συστήματος 
μεταφορών: οικονομικές, τεχνολογικές, περβαλλοντικές, κοινωνικές. Έτσι αναπτύσει ικανότητες 
ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ανάλογων θεμάτων στις δυναμικές και απόβλεπτες συνθήκες της 
πράξης. Επίσης, στο πλαίσιο της ομαδικής εκπόνησης,  φοιτητές αναλαμαβάνουν ευθύνες και  
πρωτοβουλίες σε θέματα σύνθετων μελετητικών έργων, όπως η κατανομή του έργου σε ενότητες 
και υπεύθυνους, η διαχείριση και ο συγκερασμός των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόοδου του έργου κλπ. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Δ. Πυρομάλης είναι Επικ. Καθηγητής με γνωστικο αντικείμενο θέσης «Σχεδιασμός και 
Βελτιστοποίηση Υλικού και Υλισμικού Ασύρματα Διαδικτυωμένων Ενσωματωμένων Συστημάτων». 
Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό αναπτύξεων προηγμένων ψηφιακών 
συστημάτων στον τομέα των μεταφορών και δημοσιεύσεις σε συναφή θέματα.  
Ο κ. Γ. Χαμηλοθώρης είναι Καθηγητής Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο θέσης «Προηγμένα 
Συστήματα Ελέγχου». Το διδακτικό του έργο περιλάμβάνει συμμετοχή στη διδασκαλία 
μαθημάτων στο ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» και του μαθήματος 
«Εφοδιαστική» στο ΠΜΣ «Αυτοματισμός στην Παραγωγή και τις Υπηρεσίες». Έχει συμμετάσχει σε 
ερευνητικά έργα στο τομέα των προηγμένων τεχνολογιών για «Ευφυή» συστήματα μεταφορών 
(Smart Transport). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <810> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - P.L.C. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική αντίληψη των θεμάτων του Βιομηχανικού Αυτοματισμού. 
2. Γνώσεις και διξιότητες για την αναγνώριση, διαμόρφωση και αξιολόγηση συστημάτων 
Βιομηχανικού Ελέγχου, και ειδικότερα την επιλογή και ρύθμιση κατάλληλων ελεγκτών (π.χ. PID) 
για βιομηχανικές διεργασίες. 
3. Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, διαμόρφωση και αξιολόγηση ολοκληρωμένων 
ψηφιακών συστημάτων Βιομηχανικών Αυτοματισμών, στηριγμένων σε προγραμματιζόμενους 
λογικούς ελεγκτές (PLC), σε συστήματα κατανεμημένου ελέγχου διεργασιών (DCS), συστήματα 
εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA). 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν, να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τη λειτουργία πραγματικών βιομηχανικών 
αυτοματισμων. 
2. Να ρυθμίζουν τις παραμέτρους βιομηχανικού ελεγκτή τριών όρων (PID) με χρήση 
εξειδικευμένων μεθόδων (Zeigler-Nichols, Cohen-Coon κλπ.) 
3. Να διαμορφώνουν λύσεις βιομηχανικών αυτοματισμών με βάση τους προγραμματιζόμενους 
λογικούς ελεγκτές PLC. 
4. Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν βιομηχανικές εφαρμογές αυτοματισμών με ολοκληρωμένα 
κατανεμημένα συστήματα συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (DCS/SCADA). 
5. Να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν λύσεις βιομηχανικού αυτοματισμού με 
σύνθετες τεχνο-οικονομικές προδιαγραφές.  
Γενικές Ικανότητες 

1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  
2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας 
επιλογών για την εκπόνηση των αντιθέμενων εργασιών και ασκήσεων. 
3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
5. Ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπόνησης 
ολοκληρωμένων εργασιών (project). 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Δομή και λειτουργία βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου. 

2. Επίδόσεις και προδιαγραφές των Βιομηχανικών Αυτοματισμών, κριτήρια αξιολόγησης των 

λύσεων αυτοματισμού. 
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3. Βιομηχανικές διεργασίες και Βιομηχανικοί Ελεγκτές. 

4. Ελεγκτές τριών όρων (αναλογίας-ολοκλήρωσης-διαφόρησης,  PID). 

5. Μέθοδοι βαθμονόμησης ελεγκτών Ziegler-Nichols, Cohen-Coon. 

6. Ψηφιακός έλεγχος, εφαρμογές ελέγχου διακριτού χρόνου. 

7. Προηγμένες μέθοδοι βιομηχανικού ελέγχου. 

8. Σχεδίαση ελεγκτών με εξισώσεις κατάστασης. 

9. Λομή και λειτουργία των ΠρογραμματιζόμενωνΛογικώνΕλεγκτών (PLC). 

10. Προγραμματισμός PLC και εφαρμογές, συνήθεις αυτοματισμοί με PLC. 

11. Ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού SCADA και DCS στη βιομηχανία. 

12. Οργάνωση και διαχείριση του έργου ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων αυτοματισμού 

για βιομηχανικές εφαρμογές. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 20 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 10 

Εκπόνηση μελέτης (project) 25 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 25 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση 
και τελική ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) «Βιομηχανικός Έλεγχος», Κουμπουλής Φ. Ν., εκδ. Νέων Τεχνολογιών, 1999 [Εύδοξος 3745] 
(2) «Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές», Petruzella F., εκδ. Α. Τζιόλας κ Υιοί, 2018 [Εύδοξος 
59421534] 
(3) «Μηχανική Λογισμικού Συστημάτων Βιομηχανικού Ελέγχου», Χασάπης Γ., εκδ. ΕΑΗΣ 
«Κάλιππος», 2016 [Εύδοξος 59303594] 
(4) «Αυτοματισμοί Ψηφιακού Ελέγχου με PLC SIMATIC», BorelbachK. H., KraemerG., MockW., 
εκδ. Μ. ΠαρίκουκΣια, 1996 [Εύδοξος 77118503] 
(5) «Chemical Process Control - An Introduction to Theory and Practice», Stefanopoulos G., 
Prentice Hall, 1984 
(6) «Introduction to Programmable Logic Controllers», Dunning G., εκδ. Thomson-Delmar, 2005 
(7) «Applied Digital Control», Leigh J.R, εκδ. Prentice-Hall, 1985. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στο 
πεδίο των τεχνολογιών και των εφαρμογών των Βιομηχανικών Αυτοματισμών, 
συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων αιχμής όπως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
λύσεων οι οποίες ενσωματώνουν συμβατικούς αυτοματισμούς, Προγραμματιζόμενους Λογικούς 
Ελεγκτές (PLC), κατά περίπτωση αισθητήρια και όργανα δράσης διαφορετικών τεχνολογιών και 
προδιαγραφών κλπ. Αυτές οι γνώσεις είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών 
αυτοματισμού στη βιομηχανία. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει και 
χειρίζεται διαφορετικές τεχνολογίες και διαφορετικά πεδία εφαρμογής των αυτοματισμών Έτσι 
αναπτύσει σφαιρική και κριτική αντίληψη των σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων του 
Βιομηχανικού Αυτοματισμού και των ψηφιακών μέσων Βιομηχανικού Ελέγχου, σε ένα μεγάλο 
εύρος το οποίο περιλαμβάνει π.χ. την επιλογή και ρύθμιση κατάλληλων ελεγκτών (π.χ. PID) για 
βιομηχανικές διεργασίες, τη διαμόρφωση λύσεων με  PLC, την αξιοποίηση συστημάτων 
κατανεμημένου ελέγχου διεργασιών (DCS) και συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής 
δεδομένων (SCADA), τη χρήση βιομηχανικών δικτύων κ.α. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την περιγραφή, την αναγνώριση 
και την αξιολόγηση πραγματικών βιομηχανικών αυτοματισμών, τη ρύθμιση των παραμέτρων 
βιομηχανικού ελεγκτή τριών όρων (PID) με χρήση εξειδικευμένων μεθόδων (ZeiglerNichols, 
CohenCoon κλπ.), το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων βιομηχανικών αυτοματισμών με βάση 
τους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές PLC, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση 
βιομηχανικών εφαρμογών σε αυτοματισμούς με ολοκληρωμένα κατανεμημένα συστήματα 
εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (DCS/SCADA). 
Πρόκειται για εφαρμογές σε προχωρημένους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, 
διατυπωμένες με ‘ρεαλιστικές’ και πολυδιάστατες προδιαγραφές, και οι οποίες απαιτούν την 
κινητοποίηση διαφορετικών μεθόδων και τεχνολογικών μέσων, ή και την ανάπτυξη πρωτότυπων 
προσεγγίσεων. Μέσω της συστηματικής και καθοδηγούμενης ενασχόλησης με τις εργασίες, ο 
φοιτητής αναπτύσσει εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων σύνθεσης 
νέων, καινοτόμων και δια-θεματικών βιομηχανικών εφαρμογών. 
Ικανότητες 

Οι προδιαγραφές των ανατιθέμενων εργασιών προσομοιώνουν τις πραγματικές απαιτήσεις των 
εφαρμογών αυτοματισμών στο βιομηχανικό περιβάλλον. Επίσης, στο πλαίσιο των ομαδικών 
εργασιών, οι φοιτητές αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες σε θέματα ολοκληρωμένων 
έργων αυτοματισμού σε μικρογραφία - αλλά με πλήρεις τεχνο-οικονομικές προδιαγραφές. Έτσι, 
αναπτύσουν ικανότητες ομαδικής και συνεργατικής όπως η κατανομή του έργου σε ενότητες και 
υπεύθυνους, η διαχείριση και η ενσωμάτωση των ενδιάμεσων σταδίων ολοκλήρωσης του έργου, 
η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόοδου κλπ. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Μ. Παπουτσιδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο θέσης «Έλεγχος 
Κίνησης – Σύγχρονες Μέθοδοι Ελέγχου Συστημάτων Κίνησης». Οργανώνει και διδάσκει 
αυτοδύναμα μαθήματα Αυτοματισμών, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την 
τελευταία δεκαετία. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες σε θέματα συστημάτων 
βιομηχανικών αυτοματισμών, σύγχρονων μεθόδων ελέγχου με ψηφιακά μέσα, ολοκληρωμένων 
βιομηχανικών δικτυακών συστημάτων και συναφή αντικείμενα. 
Ο κ. Ε. Θεοχάρης είναι μέλος Ε.Δ.Ι.Π. με εξειδίκευση στον Βιομηχανικό Έλεγχο και σε έργα και 
μεθόδους  Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Ο κ. Ε. Θεοχάρης διαθέτει υπέρ-εικοσαετή εμπειρία στην 
εργαστηριακή διδασκαλία και υποστήριξη μαθημάτων Βιομηχανικών Ελεγκτών, Βιομηχανικών 
Εγκαταστάσεων και συναφών αντικειμένων, καιι επίσης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
συστημάτων αυτοματισμού με PLC στην Ελληνική βιομηχανία. Εκπονεί Διδακτορική Διατριβή με 
αντικείμενο έρευνας την υλοποίηση εφαρμογών υψηλής ασφάλειας λειτουργίας (Fail-Safe) μέσω 
αλγορίθμων και ειδικού λογισμικού για χρήση σε βιομηχανικούς Προγραμματιζόμενους Λογικούς 
Ελεγκτές (PLC). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <811> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση των 
θερμοδυναμικών συστημάτων, των νόμων των ιδανικών αερίων, των εναλλακτών θερμότητας και 
των συστημάτων ψύξης, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και 
διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και έλεγχο διεξαγωγής κατεργασιών, στην απόδοση, αριστοποίηση και 
προτυποποίηση της πορείας των διεργασιών μεταφοράς θερμότητας και προσρόφησης, που 
απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την 
ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου 
περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, σύνθεσης και 
αξιολόγησης στην προσρόφηση χρωμάτων και τις αλληλεπιδράσεις χρωμάτων–προσροφητικών, 
στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του εξοπλισμού, στη σύνταξη προτύπων και 
προδιαγραφών λειτουργίας. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν τις διαδικασίες μεταφοράς θερμότητας, να αναγνωρίζουν τις 
θερμοδυναμικές απαιτήσεις κάθε διεργασίας, να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη μέθοδο 
επεξεργασίας. 
2. Να εξηγούν το μηχανισμό της προσρόφησης, να εκτιμούν τη δραστικότητα των 
προσροφητικών μέσων. 
3. Να υπολογίζουν τις παραμέτρους των προσροφητικών διεργασιών, να εξετάζουν την 
εφαρμογή προσροφητικών υλικών. 
4. Να συνδυάζουν θερμοδυναμικές διεργασίες και συστήματα, να σχεδιάζουν 
τροποποιημένες διεργασίες βελτιστοποίησης της ποιότητας, να αναπτύσσουν θερμοδυναμικές 
τεχνικές, να διαφοροποιούν τις συνθήκες των διεργασιών θέρμανσης και ψύξης. 
5. Να συνθέτουν νέες μεθόδους, να οργανώνουν τη λειτουργία θερμοδυναμικών 
συστημάτων, να αναθεωρούν τις συνθήκες εφαρμογής διαδικασιών για την επίτευξη βέλτιστου 
αποτελέσματος. 
6. Να συγκρίνουν διαφορετικές τεχνικές, να αξιολογούν την απόδοση της προσροφητικής 
πορείας, να υποστηρίζουν ορθές πρακτικές. 
7. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (μέσω της εφαρμογής των νόμων 
της Θερμοδυναμικής). 
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας θερμοδυναμικών 
συστημάτων, εναλλακτών θερμότητας, συστημάτων ψύξης και κυκλοφορίας νερού. 
Λήψη αποφάσεων, με τη σύνθεση και αξιοποίηση των αρχών μεταφοράς μάζας και ενέργειας. 
Αυτόνομη εργασία, με άριστη γνώση κανονισμών και νομοθεσίας. 
Ομαδική εργασία, με ικανότητα διαλόγου, κριτικής και αυτοκριτικής. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης. 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Έργο και θερμότητα. Θερμοδυναμικά συστήματα. Ιδανικά και 
πραγματικά αέρια. Νόμοι των ιδανικών αερίων, βασικές θερμοδυναμικές διεργασίες. Φαινόμενα 
μεταφοράς. Μεταφορά θερμότητας, μηχανισμοί μεταφοράς και ισοζύγιο ενέργειας. Εναλλάκτες 
θερμότητας, ομορροής και αντιρροής, διασταυρούμενης ροής, κελύφους–σωλήνων. Μεταφορά 
μάζας, βασικές έννοιες, μηχανισμοί, εφαρμογές σε διάφορα συστήματα. Νερό και ατμός ως 
θερμαντικά ρευστά. Εγκατάσταση παραγωγής και κυκλοφορίας ατμού. Συστήματα ψύξης, ψύξη 
με αέρα, νερό, υγρό άζωτο και ξηρό πάγο. Βασικές αρχές λειτουργίας στεγνωτηρίων. Hot-flues, 
ράμες, στεγνωτήρια νημάτων, κενού, υπερήχων, δια καύσεως. Κυκλοφορία και ανακύκλωση 
νερού. Απόσταξη, εκχύλιση, προσρόφηση. Ανόργανα και οργανικά προσροφητικά υλικά, 
προσρόφηση χρωμάτων από υγρά συστήματα. Θέσεις, παράγοντες, κινητική και ισόθερμες 
προσρόφησης. Επίδραση προσρόφησης στις φυσικές, χημικές και μικροσκοπικές ιδιότητες των 
υλικών. Εφαρμογές της προσρόφησης (φυλλώδη υβριδικά νανοϋλικά, συστήματα ένθεσης και 
υποστήλωσης, νανοσύνθετα χρωμάτων–προσροφητικών, δέσμευση, καταλυτική συσσωμάτωση, 
προσανατολισμός και αυτο-οργάνωση χρωστικών). 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

D. Basmadjian, Mass Transfer: Principles and Applications, CRC Press (2004) 
D. Basmadjian, Mass Transfer and Separation Processes: Principles and Applications, CRC Press 
(2007) 
K. Asano, Mass Transfer: From Fundamentals to Modern Industrial Applications, Wiley-VCH 
(2006) 
R. Treybal, Mass Transfer Operations, McGraw-Hill (1980) 
F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, A. S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass 
Transfer, Wiley (2006) 
W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriot, Unit Operations in Chemical Engineering, McGraw-Hill 
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(1993) 
R. Zarzytci, A. Chacuk, Absorption: Fundamentals and Application, Pergamon Press (1993) 
A. H. P. Skelland, Diffusional Mass Transfer, Krieger, Malabar (1985) 
J. H. Lienhard, A Heat Transfer Textbook, Phlogiston Press (2011) 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση των θερμοδυναμικών συστημάτων, των νόμων των 
ιδανικών αερίων, των εναλλακτών θερμότητας και των συστημάτων ψύξης, που αποτελούν τη 
βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής.  
Δεξιότητες 

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και 
ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο διεξαγωγής κατεργασιών, στην απόδοση, 
αριστοποίηση και προτυποποίηση της πορείας των διεργασιών μεταφοράς θερμότητας και 
προσρόφησης, που απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών 
και για την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
Ικανότητες 

Το μάθημα αναπτύσει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και 
απρόβλεπτου περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στην προσρόφηση χρωμάτων και τις αλληλεπιδράσεις χρωμάτων–
προσροφητικών, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του εξοπλισμού, στη σύνταξη 
προτύπων και προδιαγραφών λειτουργίας. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Από το γνωστικό αντικείμενο, τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη μεταδιδακτορική έρευνα και την 
επαγγελματική, ερευνητική και διδακτική εμπειρία του Καθηγητή κ. Γ. Πατερμαράκη προκύπτει ότι 
έχει εξειδικευθεί στη Χημική Τεχνολογία (Φυσικές και Χημικές Διεργασίες), τη Φυσικοχημεία, την 
Επιστήμη και Τεχνική Υλικών, την Υδρομεταλλουργία, το Περιβάλλον και την Ενέργεια, 
επιστημονικές περιοχές που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Φαινόμενα Μεταφοράς μάζας, 
ενέργειας και φορτίου. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <812> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ H’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν (Συνιστώμενη η 
παρακολούθηση των αντικειμένων 
“ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΝΩΝ” – Ζ’ εξ., “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ” – Ζ’ 
Εξ.) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών του ελέγχου 
ποιότητας, των εφαρμογών βασικών και προηγμένων στατιστικών μεθόδων για την επεξεργασία 
δεδομένων όπως και των στατιστικών μεθόδων για τον σχεδιασμό πειραμάτων. 
2. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών της 
οργάνωσης του ελέγχου ποιότητας σε μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής, μεθόδων 
δειγματοληψίας και στοιχείων κόστους ελέγχου ποιότητας. 
3. Γνώση και δεξιότητες στο σχεδιασμό συστημάτων ελέγχου ποιότητας με έμφαση στα 
ινώδη υλικά και τα γραμμικά και δισδιάστατα εύκαμπτα ινοδομικά προϊόντα. 
4. Γνώση και δεξιότητες στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων του ελέγχου ποιότητας και της 
στατιστικής επεξεργασίας αυτών προς εντοπισμό των γενεσιουργών αιτίων των ελαττωμάτων 
ώστε με διορθωτικές παρεμβάσεις να βελτιστοποιείται η ποιότητα των προϊόντων.  
5. Γνώση και δεξιότητες στην προτυποποίηση, στην βελτιστοποίηση και στη σύνταξη 
τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων με έμφαση στα ινοδομικά προϊόντα. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τις αρχές του ελέγχου ποιότητας και της στατιστικής 
θεωρίας και εφαρμογών αυτής στον σχεδιασμό και οργάνωση προγράμματος βιομηχανικού 
ελέγχου ποιότητας. 
2. Να κοστολογήσουν  τον έλεγχο ποιότητας στη βιομηχανική παραγωγή προϊόντων. 
3. Να σχεδιάσουν συστήματα ελέγχου ποιότητας σε βιομηχανικού επιπέδου παραγωγή 
ινοδομικών προϊόντων. 
4. Να εξηγήσουν την αρχή λειτουργίας εργαστηριακών συσκευών ελέγχου ποιότητας 
φυσικομηχανικών, χημικών, οπτικών, ηλεκτρικών και άλλων χαρακτηριστικών εύκαμπτων 
γραμμικών και δισδιάστατων ινοδομών. 
5. Να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας, να προσδιορίσουν τις πηγές 
παραγωγής ελαττωμάτων και να προβούν στις αναγκαίες επεμβατικές διορθώσεις για την 
βελτιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων. 
6. Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές υπαρχόντων συσκευών και μεθόδων 
ελέγχου ποιότητας εύκαμπτων γραμμικών και δισδιάστατων ινοδομών, να συνθέσουν, 
οργανώσουν και αξιολογήσουν την απόδοση νέων εφαρμογών (συσκευών και μεθόδων). 
7. Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας και να προβούν στη 
τεκμηριωμένη σύνταξη προδιαγραφών. 
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8. Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών: Μελέτη αναγκών των συστημάτων ποιότητας, κατάρτιση μελέτης 
σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και αξιοποίηση αυτών των συστημάτων, δηλαδή, σχεδίαση, 
ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων ποιότητας 
και ελέγχου ποιότητας εύκαμπτων γραμμικών και δισδιάστατων  ινοδομικών προϊόντων. 
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας των 
συστημάτων ελέγχου ποιότητας εύκαμπτων γραμμικών και δισδιάστατων  ινοδομικών προϊόντων. 
3. Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση και αρμονική λειτουργία των συστημάτων ελέγχου ποιότητας 
εύκαμπτων γραμμικών και δισδιάστατων  ινοδομικών προϊόντων. 
4. Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων κατά 
την ανάπτυξη καινοτομίας. 
5. Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, κριτικής, αυτοκριτικής και δέσμευσης για 
υλοποίηση συμφωνίας. 
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Επικοινωνιακή ικανότητα σε διεθνείς γλώσσες, σεβασμό 
στη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το περιβάλλον. Επίδειξη επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας. 
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης των προβλημάτων και των 
αναγκών βελτίωσης των συστημάτων ελέγχου ποιότητας εύκαμπτων γραμμικών και δισδιάστατων  
ινοδομικών προϊόντων και γνώση μεθόδων επίλυσης αυτών. 
8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η ποιότητα, η διαχείριση ποιότητας και ο έλεγχος ποιότητας στις σύγχρονες συνθήκες 

παραγωγής.  

2. Βασικές έννοιες στατιστικής, προηγμένες στατιστικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων και 

στατιστικές μέθοδοι για τον σχεδιασμό πειραμάτων 

3. Οργάνωση εργαστηρίου και σχεδιασμός ελέγχου ποιότητας βιομηχανικής παραγωγής ινωδών 

υλικών, γραμμικών και δισδιάστατων εύκαμπτων ινοδομικών προϊόντων.  

4. Μέθοδοι και εργαστηριακές ασκήσεις ελέγχου ποιότητας φυσικομηχανικών ιδιοτήτων, χημικών, 

οπτικών, ηλεκτρικών και άλλων χαρακτηριστικών των ινωδών υλικών, γραμμικών και 

δισδιάστατων εύκαμπτων ινοδομικών προϊόντων. 

5. Σπονδυλωτή επίδραση ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ινωδών υλικών – γραμμικών – 

δισδιάστατων ινοδομικών προϊόντων.  

6. Εφαρμογές σύγχρονων στατιστικών μεθόδων στον έλεγχο ποιότητας α’ υλών, 

ημιεπεξεργασμένων και τελικών νημάτων για την.  

7. Μελέτες εξειδικευμένων περιπτώσεων (case studies) επίλυσης προβλημάτων ελέγχου 

ποιότητας με έμφαση στα ινοδομικά πρϊόντα. 

8. Σύνταξη προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων με έμφαση στα ινοδομικά προϊόντα. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή Εκπαίδευση με 

χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Υποβολή 

Εργασιών. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
Άσκηση Πεδίου  



ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Παράρτημα 10» 

-96- 

Εκπόνηση εργασιών 13 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 26 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 29 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
Γραπτή Εξέταση: 60%  Εργαστηριακές Ασκήσεις: 40%  
Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι 
ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής 
εξέτασης. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. L Aft: Fundamentals of Industrial Quality Control, CRC, 2009 
2. BP Saville: Physical testing of textiles, Woodhead, 1999 
3. JE Booth:  Principles of the Textile Testing, 1986 
4. WE Morton & JWS Hearle: Physical properties of textile fibres, The Textile Institute, 1997 
5. GAV Leaf: Practical statistics for the Textile Industry: Part I-II, The Textile Institute, 1984, 1987 
6. D Selvamuthu & D. Das: Introduction to Statistical Methods, Design of Experiments and 

Statistical Quality Control, Springer, 2018 
7. D Montgomery: Introduction to Statistical Quality Control, Wiley, 2009 
8. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ποιότητας (ASTM, BS, DIN, EN, ISO) 
9. A Πριμέντας:  Έλεγχος Ποιότητας Νημάτων - Εργαστηριακές ασκήσεις, 2004 
10. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου, ο φοιτητής αποκτά 
εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία των φυσικο-μηχανικο-χημικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών 
των ινών, των γραμμικών ινοδομών και των ινοδομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανόμενων 
γνώσεων αιχμής όπως οι καινοτόμες τεχνικές ελέγχου ποιότητας ινοδομών, των κανόνων και των 
μεθόδων που τις διέπουν στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη σύγχρονων πρωτότυπων 
εφαρμογών. Παράλληλα ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με προηγμένα στοιχεία της διαχείρισης 
ποιότητας ινοδομών. Έτσι, ο φοιτητής καλείται να αντιμετωπίσει καταστάσεις οργάνωσης και 
διαχείρισης ποιότητας, αναπτύσσει κριτική αντίληψη της σχέσης μεταξύ των μεθόδων και 
τεχνικών υπαρχόντων συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας και της συμβολής άλλων 
τεχνολογικών πεδίων, μέσω των εξελίξεων τους, στην διαμόρφωση νέων καινοτόμων μεθόδων 
ελέγχου ποιότητας νεοφανών χαρακτηριστικών ινοδομικών υλών και προϊόντων. 
Δεξιότητες 

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη 
αξιολόγηση των ιδιοτήτων/χαρακτηριστικών σύνθετων ινοδομικών προϊόντων. Στο φοιτητή 
προσδίδονται εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων ελέγχου και 
διαχείρισης ποιότητας μαζί με τη σύνθεση νέων, που άπτονται των καινοτόμων και δια-θεματικών 
εφαρμογών παραγωγής ινοδομικών προϊόντων συνδυάζοντας στοιχεία από διάφορα τεχνολογικά 
πεδία των φυσικών και τεχνολογικών επιστημών (μηχανικής, οπτικής, ακουστικής, 
θερμοδυναμικής, ηλεκτρονικής). 
Ικανότητες 

Στις ανατιθέμενες εργασίες Ελέγχου Ποιότητας οι φοιτητές διαπραγματεύονται ειδικές περιπτώσεις 
ανάλυσης και προσδιορισμού των φυσικο-μηχανικο-χημικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των 
ινών, των γραμμικών ινοδομών και των ινοδομικών προϊόντων. Για την βέλτιστη διευθέτησή τους 
οι φοιτητές διαμορφώνουν και εφαρμόζουν τις καταλληλότερες στρατηγικές και τεχνικές 
διαχείρισης. Με την ανάθεση ομαδικής σύνθετης εργασίας που αφορά στην οργάνωση και 
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προγραμματισμό συστημάτων ελέγχου ποιότητας σε χώρους παραγωγής ινοδομικών προϊόντων, 
οι φοιτητές  καλούνται να διαρθρώσουν τις ενότητες αυτής, να σχηματίσουν τις ομάδες εργασίας, 
να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο της εργασίας, αναπτύσσοντας παράλληλα το 
αίσθημα ευθύνης και εκπόνησης του αναληφθέντος μέρους αυτής.  

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Α. Γκοτσόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Διαχείριση 
επεξεργασιών χημικής δομικής τροποποίησης συνθετικών υλών για την παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών ινωδών πρώτων υλών ειδικών μηχανικών και χημικών απαιτήσεων”. Έχει 
υπερ-δεκαετή διδακτική και εργαστηριακή συμμετοχή στο παρόν αντικείμενο. Το επιστημονικό 
έργο του περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο της τροποποίησης, παραγωγής και 
ελέγχου ποιότητας ινοδομικών προϊόντων καλύπτοντας και το πεδίο της χημικής επεξεργασίας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <813> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας και 
των νόμων που διέπουν τα σύνθετα υλικά, των αρχών σχεδίασης και παραγωγής τους, που 
αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία 
εργασίας ή σπουδής. 
2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και έλεγχο ιδιοτήτων των υλικών, στην απόδοση, αριστοποίηση και 
προτυποποίηση προϊόντων και στη διασφάλιση της ποιότητας των σύνθετων υλικών, που 
απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την 
ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου 
περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, σύνθεσης και 
αξιολόγησης στην τεχνολογία των σύνθετων υλικών. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν τις μεθόδους και να αναγνωρίζουν τις ανάγκες σχεδίασης σύνθετων 
υλικών, να επιλέγουν τον εξοπλισμό παραγωγής τους. 
2. Να εκτιμούν τις δυνατότητες αξιοποίησης των σύνθετων υλικών. 
3. Να συνδυάζουν παραδοσιακά και σύγχρονα προηγμένα υλικά, να σχεδιάζουν βελτιωμένες 
εφαρμογές και να διαφοροποιούν τις προδιαγραφές των υλικών. 
4. Να συγκρίνουν διαφορετικά υλικά, να αξιολογούν την απόδοσή τους, να υποστηρίζουν 
την ορθή εφαρμογή τους. 
5. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με αξιολόγηση και βελτίωση των σύνθετων υλικών. 
Λήψη αποφάσεων, με τη σύνθεση και αξιοποίηση των αρχών της επιστήμης υλικών. 
Ομαδική εργασία, με ικανότητα διαλόγου, κριτικής και αυτοκριτικής. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σύνθετα υλικά. Κλωστοϋφαντουργικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
σύνθετων υλικών. Μέθοδοι παραγωγής, ιδιότητες, συμπεριφορά στην κρούση, απορρόφηση 
υγρασίας και πλεονεκτήματα σύνθετων. Ενισχυμένα με ίνες πολυμερή, μήτρες και ρητίνες. 
Σύνθετα που επιλέγονται για τη σχεδίαση και την κατασκευή προστατευτικής ένδυσης και 
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αντιβαλλιστικού εξοπλισμού. Πολυστρωματικά σύνθετα επάλληλων και παρένθετων φύλλων. 
Κεραμικές ίνες, δομή, παραγωγή, χαρακτηριστικά και κλωστοϋφαντουργικές εφαρμογές. Κεραμικά 
υλικά και ίνες ειδικών χαρακτηριστικών. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

D. Hull, Τ. W. Clyne, An Introduction to Composite Materials, 2η Έκδοση, University of Cambridge 
(1996) 
Γ. Παπανικολάου, Δ. Μουζάκης, Σύνθετα Υλικά, Εκδόσεις Κλειδάριθμος (2007) 
R. F. Gibson, Principles of Composite Material Mechanics, 3η Έκδοση, Taylor and Francis Group 
(2012) 
T. Fukuda, Z. Maekawa, T. Fujii, Advances in Fiber Composite Materials, Elsevier (1994) 
J. M. Hodgkinson, Mechanical Testing of Advanced Fibre Composites, Woodhead Publishing Ltd 
(2000) 
L. Tong, A. P. Mouritz, M. K. Bannister, 3D Fibre Reinforced Polymer Composites, Elsevier (2002) 
A. Miravete, 3-D Textile Reinforcements in Composite Materials, Woodhead Publishing Ltd (1999) 
T.-W. Chou, Microstructural Design of Fiber Composites, Cambridge University Press (1992) 
B. D. Agarwal, L. J. Broutman, K. Chandrashekhara, Analysis and Performance of Fiber 
Composites, John Wiley and Sons (2006) 
D. T. Campbell, και D. R. Cramer, Hybrid Thermoplastic Composite Ballistic Helmet Fabrication 
Study, Fiberforge Corporation (2008) 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των νόμων που διέπουν τα σύνθετα 
υλικά, των αρχών σχεδίασης και παραγωγής τους, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη 
στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και 
ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο ιδιοτήτων των υλικών, στην απόδοση, αριστοποίηση 
και προτυποποίηση προϊόντων και στη διασφάλιση της ποιότητας των σύνθετων υλικών, που 
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απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την 
ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
Ικανότητες 

Το μάθημα αναπτύσει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και 
απρόβλεπτου περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στην τεχνολογία των σύνθετων υλικών. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Από τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη μεταδιδακτορική έρευνα, την ερευνητική και διδακτική 
δραστηριότητα του Καθηγητή κ. Α. Α. Βασιλειάδη προκύπτει εξειδίκευσή του στα Συνθετικά 
Πολυμερή, τα οποία αποτελούν την κύρια βάση για τη δημιουργία και την παραγωγή των 
Σύνθετων Υλικών. Ο κ. Βασιλειάδης διδάσκει επί δύο σχεδόν δεκαετίες συναφή με το 
συγκεκριμένο αντικείμενο θεωρητικά μαθήματα και έχει συγγράψει σχετικά διδακτικά εγχειρίδια. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <814> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ H’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν (Συνιστώμενη η 
παρακολούθηση των αντικειμένων 
“ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΝΩΝ” – Ζ’ εξ., “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ” – Ζ’ 
Εξ.“ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ 
ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” – Η’ Εξ) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 

1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των προκαταρκτικών επεξεργασιών 

παραγωγής υφαντών και πλεκτών προϊόντων εύκαμπτης δομής (υφασμάτων), που αφορά 

στις μεθόδους και τα μηχανήματα επεξεργασίας των γραμμικών ινοδομών καθώς και στην 

διασφάλιση της ποιότητας της παραγόμενης δομής. 

2. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των τεχνολογιών παραγωγής προϊόντων 

εύκαμπτης δομής σε συμβατικά και μη συμβατικά μηχανήματα υφαντικής και πλεκτικής. 

3. Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων διαδικασιών  

μετασχηματισμού του θεωρητικού σχεδίου σε ύφασμα και αντιστρόφως.  

4. Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων διαδικασιών  εντοπισμού και 

επίλυσης προβλημάτων που άπτονται τεχνολογικών, σχεδιαστικών και παραγωγικών 

παραμέτρων. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

1. Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα σχέδια και τις κατηγορίες ινοδομικών 

εύκαμπτων προϊόντων (πλεκτών και υφαντών υφασμάτων).  

2. Να κατανοήσουν τους μηχανισμούς δημιουργίας του δομικού στοιχείου εύκαμπτων 

προϊόντων. 

3. Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων 

καινοτόμων επεμβάσεων σε μηχανήματα παραγωγής εύκαμπτων προϊόντων. 

4. Να κατανοούν την αλληλεπίδραση των μηχανισμών (των μηχανημάτων) και των 

τεχνολογικών απαιτήσεων της δομής εύκαμπτων προϊόντων. 

5. Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές των συστημάτων προετοιμασίας 

ύφανσης, ύφανσης και πλέξης,  να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να 

αξιολογήσουν την απόδοση του κάθε συστήματος. 

6. Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται. 

7. Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την 
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προστασία του περιβάλλοντος. 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών: Μελέτη αναγκών των συστημάτων προετοιμασίας ύφανσης, ύφανσης και πλέξης, 
κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και αξιοποίηση αυτών των συστημάτων, 
δηλαδή, σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και επίβλεψη της λειτουργίας των 
σχετικών συστημάτων.  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας των σχετικών 
συστημάτων. 
Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση και αρμονική λειτουργία των συνιστωσών μηχανημάτων των 
συστημάτων προετοιμασίας ύφανσης, ύφανσης και πλέξης. 
Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων κατά την 
ανάπτυξη καινοτομίας. 
Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, κριτικής, αυτοκριτικής και δέσμευσης για υλοποίηση 
συμφωνίας. 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Επικοινωνιακή ικανότητα σε διεθνείς γλώσσες, σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το περιβάλλον. Επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης των προβλημάτων και των αναγκών 
βελτίωσης των συστημάτων προετοιμασίας ύφανσης, ύφανσης και πλέξης και γνώση μεθόδων 
επίλυσης αυτών. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων.  

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Απεικόνιση και δημιουργία προϊόντων εύκαμπτης δομής (σχεδίαση δομών υφασμάτων). 

2. Βασικές αρχές και εξειδικευμένες προσεγγίσεις σχηματισμού δομικού στοιχείου σε 

υφαδοπλεκτά-στημονοπλεκτά ινοδομικά προϊόντα. 

3. Προηγμένες μέθοδοι σχεδίασης πλεκτών και υφαντών ινοδομικών προϊόντων εύκαμπτης 

δομής.  

4. Καινοτόμες παρεμβάσεις σε μηχανήματα παραγωγής εξειδικευμένων υφαδοπλεκτών και 

στημονοπλεκτών μηχανημάτων. 

5. Συστήματα προετοιμασίας ύφανσης (συμβατικές-μη συμβατικές τεχνολογίες , 

μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά αυτών).  

6. Συστήματα παραγωγής υφαντών ινοδομικών προϊόντων εύκαμπτης δομής (συμβατικές-μη 

συμβατικές τεχνολογίες , μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά αυτών). 

7. Βελτιστοποίηση ποιότητας και παραγωγής παραγόμενων ινοδομικών προϊόντων 

εύκαμπτης δομής. 

8. Ασκήσεις στην παραγωγική διαδικασία. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή Εκπαίδευση με 

χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Υποβολή 

Εργασιών. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 26 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπόνηση εργασιών 13 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Εκπόνηση μελέτης (project) 26 
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Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 29 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
Γραπτή Εξέταση: 60%  
Εργαστηριακή Άσκηση: 40%  
Σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, 
αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης.. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Wünsch, “Lexikon Wirkerei und Strickerei”, Deutscher Fachverlag, GmbH, 2008. 
2. K. P. Weber, M. O. Weber “Wirkerei und Strickerei, Technologische und 

Bindungstechnische Grundlagen”, Μelliand, 2008. 
3. D. J. Spencer, “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide”, 

Woodhead Publishing Series in Textiles, 2001. 
4. F. Tellier-Loumagne, W. Kuhlmann, “Textildesign Stricken: Inspirationen aus der Natur”, 

Haupt Verlag, 2007. 
5. Ε. Γράβας, «Τεχνολογία Πλεκτικής», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2008. 
6. W. Holthaus, “Maschen Lexikon (Edition Textil)”, Deutscher Fachverlag, GmbH, 2007. 
7. C. Iyer, B. Mammel, W. Schäch, “Rundstricken. Theorie und Praxis der Maschentechnik”, 

1991. 
8. K.-F. Au, “Advances in Knitting Technology”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011. 
9. J. Wilson, “Handbook of Textile Design: Principles, Processes, and Practice”, 2001. 
10. V. John, “Shuttleless Looms”, The Textile Institute, Manchester, 1980. 
11. O. Talavasek, V. Svaty, “Shuttleless Weaving Machines”, Amsterdam, 1981. 
12. “Textile Machinery: Investing for the Future”, The Textile Institute, Manchester, 1982. 
13. A. Ormerod, “Modern Preparation and Weaving Machinery”, Butterworth & Co. Ltd, 1983. 
14. L. Simon, M. Hubner, “Vorberetungstechnik fur die Weberei, Wirkerei und Strickerei”, 

Springer Verlag, Berlin, 1983. 
15. P. R. Lord, M. H. Mohamed, “Weaving: Conversion of Yarn to Fabric”, Merrow, Watford, 

1992. 
16. R. Marks, P. J. Lawton, D. A. Holmes, “An Introduction to Textiles: Volume III – Fabrics, 

School of Textile Studies”, Bolton Institute of Higher Education, 1993. 
17. H. Hollstein, “Fertigungstechnik Weberei Grundlagen”, I, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 

1978. 
18. H. Hollstein, “Fertigungstechnik Weberei Mechanismen”, II, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 

1980. 
19. H. Hollstein, “Fertigungstechnik Weberei Webmachinen”, III, Veb Fachbuchverlag, 

Leipzig, 1985. 
20. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια. 
21. Εργαστηριακές Ασκήσεις – Διδακτικές Σημειώσεις. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου, ο φοιτητής αποκτά 
εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της σχεδιάσης και της παραγωγής ινοδομικών προϊόντων 
εύκαμπτης δομής συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων αιχμής όπως οι καινοτόμες τεχνολογίες 
παραγωγής υφαδοπλεκτών και στημονοπλεκτών υφασμάτων και της προετοιμασίας για την 
παραγωγή υφαντών υφασμάτων, των κανόνων και των μεθόδων που τις διέπουν στις οποίες 
στηρίζεται η ανάπτυξη σύγχρονων πρωτότυπων εφαρμογών. Παράλληλα ο φοιτητής έρχεται σε 
επαφή με προηγμένα στοιχεία της σχεδίασης ειδικών πλεκτών-υφαντών ινοδομικών προϊόντων. 
Έτσι, ο φοιτητής ερχόμενος αντιμέτωπος με τη διαχείριση της βιομηχανικής παραγωγής 
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ινοδομικών προϊόντων εύκαμπτης δομής (case studies), αναπτύσσει κριτική αντίληψη της σχέσης 
μεταξύ των μεθόδων και τεχνικών των συμβατικών και μη συμβατικών τεχνολογιών παραγωγής 
εξειδικευμένων πλεκτών-υφαντών υφασμάτων και της συμβολής άλλων τεχνολογικών πεδίων, 
μέσω των εξελίξεων τους, στην διαμόρφωση νέων καινοτομιών σε αυτές. 
Δεξιότητες 

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων παραγωγής ινοδομικών προϊόντων εύκαμπτης 
δομής. Παράλληλα προσδίδονται στο φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων μαζί με τη σύνθεση νέων, που άπτονται των καινοτόμων και δια-θεματικών 
εφαρμογών σχεδιασμού παραγωγής ινοδομικών προϊόντων εύκαμπτης δομής συνδυάζοντας 
στοιχεία της δομής αυτών από διάφορα τεχνολογικά πεδία με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγωγής τους. 
Ικανότητες 

Στις ανατιθέμενες εργασίες Παραγωγής Προϊόντων Εύκαμπτης Δομής οι φοιτητές 
διαπραγματεύονται ειδικές περιπτώσεις σχεδιάσης νέων πλεκτών-υφαντών δομών και της 
παραγωγής αυτών που άπτονται της βιομηχανικής πρακτικής. Με την ανάθεση ομαδικής σύνθετης 
εργασίας, οι φοιτητές  καλούνται να διαρθρώσουν τις ενότητες αυτής, να σχηματίσουν τις ομάδες 
εργασίας, να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο της εργασίας, αναπτύσσοντας 
παράλληλα το αίσθημα ευθύνης και εκπόνησης του αναληφθέντος μέρους αυτής. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Α. Πριμέντας είναι Καθηγητής Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο θέσης “Δομική Μηχανική 
– Γεωμετρία Ινών και Νημάτων Κλωστοϋφαντουργίας”. Ασχολείται με το αντικείμενο της 
Παραγωγής Προϊόντων Εύκαμπτης Δομής σε προπτυχιακό επίπεδο τα τελευταία πέντε έτη. Το 
επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής ινοδομών 
(νημάτων, δισ-,τρισ-διάστατων πλεκτών και υφαντών υφασμάτων), του φυσικομηχανικού 
ελέγχου ποιότητας ινοδομών (καταστροφικού και μη καταστροφικού), τεχνολογίες και διαχείριση 
παραγωγής γραμμικών και δισ-,τρισ-διάστατων πλεκτών και υφαντών ινοδομών, ευφυή ινοδομικά 
υλικά σε συνδυασμό με ηλεκτρονική τεχνολογία αλληλεπίδρασης. 
Ο κ. Χ. Μουτσάτσος είναι Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο “Σχέδιο Υφαντικής”. Διαθέτει 
διδακτική εμπειρία πέραν των τριάντα ετών στην θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία 
αντικειμένων που αφορούν σε υφάσματα. Ο κ. Μουτσάτσος έχει συμμετάσχει στην διαμόρφωση 
των διδακτικών αντικειμένων που σχετίζονται με σχεδίαση υφασμάτων και το σχεδιασμό και 
παραγωγή απλών, σύνθετων, δισδιάστατων και τρισδιάστατων υφασμάτων εξειδικευμένων 
χρήσεων και απαιτήσεων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <815> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας των 
ακτινοβολιών, του χρώματος, των νόμων που διέπουν τη χρήση των χρωμάτων, των κανόνων 
της Βαφικής, των αρχών της χρήσης του βαφικού εξοπλισμού, των επεξεργασιών βαφής, των 
βαφικών θεωριών, των νόμων κινητικής της βαφής, των κανόνων σχεδιασμού ενός βαφείου, των 
αρχών κατασκευής των μηχανών και της παρασκευής χρωμάτων, που αποτελούν τη βάση για 
πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και έλεγχο της βαφής, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση της 
βαφής και του βαμμένου προϊόντος, στη διασφάλιση της ποιότητάς τους, που απαιτούνται στην 
έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την ενσωμάτωση γνώσεων από 
διαφορετικά πεδία. 
3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου 
περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, σύνθεσης και 
αξιολόγησης στην παραγωγή έγχρωμων προϊόντων, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, 
ρύθμιση βαφικού και αναλυτικού εξοπλισμού, στη σύνταξη μεθόδων, προδιαγραφών, 
δειγματολογίων και προτύπων συνταγών βαφής, στις φασματοφωτομετρικές και χημικές 
μεθόδους ελέγχου χρωστικών και αποχρώσεων. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν τις μεθόδους βαφής και τις φασματοσκοπικές τεχνικές, να αναγνωρίζουν 
τις πρώτες ύλες, τα χρώματα και τις ανάγκες παραγωγής, να επιλέγουν τον κατάλληλο βαφικό 
εξοπλισμό. 
2. Να εξηγούν τη λειτουργία μηχανημάτων και συσκευών βαφής, τις φυσικοχημικές 
παραμέτρους, να εκτιμούν τις δυνατότητες διαφορετικών ινών, τη σύσταση και την ποιότητα των 
υφανσίμων. 
3. Να υπολογίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας του βαφικού εξοπλισμού, να εξετάζουν τις 
εφαρμογές των μεθόδων ανάλυσης. 
4. Να συνδυάζουν βαφικές διεργασίες και χρωστικές, να σχεδιάζουν βελτιώσεις της 
παραγωγής, να αναπτύσσουν τεχνικές πιστοποίησης χρωμάτων και βαμμένων ινών, να 
διαφοροποιούν τις προδιαγραφές ποιότητας βαφής. 
5. Να συνθέτουν νέες στρατηγικές εφαρμογής χρωμάτων, να οργανώνουν την παραγωγή 
και τον έλεγχο βαμμένου προϊόντος, να αναθεωρούν τις διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας. 
6. Να συγκρίνουν διαφορετικές αποχρώσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά βαφής, να 
αξιολογούν την απόδοση προϊόντος και ελέγχων ποιότητας, να υποστηρίζουν την ορθή βαφική 
πρακτική και την εφαρμογή των χημικών αναλύσεων ταυτοποίησης ινών. 
7. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του 
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περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (μέσω της εφαρμογής των 
τεχνολογιών της Βαφικής και των χρωμάτων). 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας συστημάτων και 
διεργασιών Βαφικής. 
Λήψη αποφάσεων, με τη σύνθεση και αξιοποίηση των αρχών της Βαφικής. 
Αυτόνομη εργασία, με άριστη γνώση κανονισμών και νομοθεσίας. 
Ομαδική εργασία, με ικανότητα διαλόγου, κριτικής και αυτοκριτικής. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κινητική της βαφής. Βαφή με όλες τις κατηγορίες χρωμάτων. Επίδραση θερμοκρασίας, ανάδευσης 
και χημικής τροποποίησης των ινών στην κινητική της βαφής. Βαφή κάθε κατηγορίας υφανσίμων 
με κατάλληλες κατηγορίες χρωμάτων. Ανάλυση συμβολισμών στις καρτέλες χρωμάτων. Μέγεθος 
μορίου χρώματος, αρχές συνδυαστικότητας χρωμάτων, επαναληψιμότητα απόχρωσης, αντοχές 
χρωματισμών. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση συμμείκτων. Ειδικοί υπολογισμοί σε σχέση με την 
ορθή λειτουργία των βαφείων. Σχεδιασμός ενός σύγχρονου βαφείου. Ιστορική εξέλιξη της 
τεχνολογίας παραγωγής και χρήσης χρωστικών υλών. Χρώμα, χημική δομή. Περιγραφή 
τεχνολογίας παραγωγής χρωμάτων. Χημικοί έλεγχοι σε πρόσθετα υλικά βαφής. 
Φασματοφωτομετρικοί έλεγχοι σε λουτρά βαφής. Εφαρμογή φασματοσκοπίας ανάκλασης για 
ταυτοποίηση αποχρώσεων. Εφαρμογή χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας (T.L.C.) σε χρωστικές 
ύλες. Παρασκευές χρωμάτων–pigments. Ταυτοποίηση χρώματος σε σκόνη και βαμμένου 
προϊόντος. Προσδιορισμός αντοχών χρωματισμών. Θεωρία κλίμακας των γκρι. Μέτρηση αντοχής 
στο πλύσιμο και την τριβή. Μέτρηση υδροφοβίας εξευγενισμένου υφανσίμου. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
C. M. Carr, Chemistry of the Textiles Industry, Springer (1995) 
A. D. Broadbent, Basic Principles of Textile Coloration (2001) 
A. K. R. Choudhury, Textile Preparation and Dyeing, Science Publishers (2006) 
J. R. Aspland, Textile Dyeing and Coloration, AATCC (1997) 
J. Shore, Practical Dyeing: Fibre Types and Dyeing Processes, ΙΙ, The Society of Dyers and 
Colourists (2004) 
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J. Shore, Cellulosics Dyeing, The Society of Dyers and Colourists (1995) 
S. M. Burkinshaw, Chemical Principles of Synthetic Fibre Dyeing, Springer (1995) 
H. Zollinger, Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and 
Pigments, Helvetica Chimica Acta (2003) 
H. G. Völz, Industrial Color Testing: Fundamentals and Techniques, Wiley-VCH (2001) 
K. Hunger, Industrial Dyes: Chemistry, Properties, Applications, John Wiley and Sons (2003) 
G. Buxbaum, G. Pfaff, Industrial Inorganic Pigments, Wiley-VCH (2005) 
Hugh, MacDonald, Smith, High Performance Pigments, Wiley-VCH (2002) 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας των ακτινοβολιών, του χρώματος, των 
νόμων που διέπουν τη χρήση των χρωμάτων, των κανόνων της Βαφικής, των αρχών της χρήσης 
του βαφικού εξοπλισμού, των επεξεργασιών βαφής, των βαφικών θεωριών, των νόμων κινητικής 
της βαφής, των κανόνων σχεδιασμού ενός βαφείου, των αρχών κατασκευής των μηχανών και της 
παρασκευής χρωμάτων, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση 
με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και 
ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο της βαφής, στην απόδοση, αριστοποίηση και 
προτυποποίηση της βαφής και του βαμμένου προϊόντος, στη διασφάλιση της ποιότητάς τους, που 
απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την 
ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
Ικανότητες 

Το μάθημα αναπτύσει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και 
απρόβλεπτου περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στην παραγωγή έγχρωμων προϊόντων, στη συντήρηση, επίβλεψη, 
επιδιόρθωση, ρύθμιση βαφικού και αναλυτικού εξοπλισμού, στη σύνταξη μεθόδων, 
προδιαγραφών, δειγματολογίων και προτύπων συνταγών βαφής, στις φασματοφωτομετρικές και 
χημικές μεθόδους ελέγχου χρωστικών και αποχρώσεων. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λεύκανσης και Βαφικής» και το ερευνητικό έργο του 
Καθηγητή κ. Α. Α. Βασιλειάδη σχετίζονται στενά με το αντικείμενο του μαθήματος. Ο κ. 
Βασιλειάδης διαθέτει επιστημονική εμπειρία στους τομείς Χημείας Χρωστικών, Ανόργανων και 
Οργανικών Προσροφητικών μέσων, καθώς και πολυετή διδακτική οργάνωση θεωρητικών και 
εργαστηριακών μαθημάτων στην επιστημονική περιοχή της Βαφικής. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <816> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν  (Συνιστώμενη η 
παρακολούθηση του αντικειμένου 
“ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ 
ΙΝΟΔΟΜΩΝ” – Ζ’ εξ.) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών παραγωγής 
πολυστρωματικών δομών με έμφαση στα δισδιάστατα υφαντά υφάσματα. 
2. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των  διαφόρων σχεδίων (μορφών) 
ύφανσης τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή απλών, πολλαπλών και ειδικών 
πολυστρωματικών δομών υφασμάτων. 
3. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών μετασχηματισμού του 
θεωρητικού σχεδίου σε ύφασμα και αντιστρόφως.  
4. Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων υπολογισμών για την 
αναπαραγωγή των υφασμάτων. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα σχεδία ύφανσης που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή υφαντών. 
2. Να εξηγήσουν τη εφαρμογή του κάθε σχεδίου, ανάλογα με την χρήση του υφαντού.  
3. Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές των υφαντικών σχεδίων, να 
συνθέσουν και οργανώσουν νέες μορφές σχεδίων  και να αξιολογήσουν την απόδοση τους. 
4. Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται. 
5. Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

9. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών: Μελέτη αναγκών των συστημάτων σχεδίασης, κατάρτιση μελέτης 
σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και αξιοποίηση αυτών των συστημάτων, δηλαδή, 
σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων 
σχεδίασης 

10. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων 
σχεδίασης. 

11. Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση και αρμονική λειτουργία των συνιστωσών  των συστημάτων 
σχεδίασης. 

12. Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων κατά την 
ανάπτυξη καινοτομίας. 

13. Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, κριτικής, αυτοκριτικής και δέσμευσης για υλοποίηση 
συμφωνίας. 

14. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Επικοινωνιακή ικανότητα σε διεθνείς γλώσσες, σεβασμό στη 
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διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το περιβάλλον. Επίδειξη επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας. 

15. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης των προβλημάτων και των 
αναγκών βελτίωσης των συστημάτων σχεδίασης και γνώση μεθόδων επίλυσης αυτών. 

16. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ανάπτυξη αρχών παραγωγής δισδιάστατων δομών ύφανσης και παράμετροι αυτής.  

2. Απεικόνιση σχεδίων, υφασμάτων και μιτώματος.  

3. Ταξινόμηση σχεδίων. Βασικά σχέδια: Απλά, «διαγωνάλ», «σατέν». Παράγωγα σχέδια. 

Επεξεργασμένα σχέδια. Απεικόνιση, δημιουργία σχεδίων διπλής όψης. Σχέδια μιτώματος, 

καρτέλες, χαρακτηριστικά στοιχεία υφασμάτων με τα παραπάνω σχέδια.  

4. Χρησιμοποιούμενα νήματα, χρωματοστοιχίες κλωστών στημονιού και υφαδιού. Βασικές 

αρχές ανάλυσης υφάσματος. 

5. Εφαρμογή των παραπάνω σχεδίων επί υφασμάτων, καθώς και ανάλυση και σύνθεση 

υφασμάτων σε πειραματικούς αργαλειούς. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή Εκπαίδευση με 

χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Υποβολή 

Εργασιών. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 20 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπόνηση εργασιών 26 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Ασκήσεις 26 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 22 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Γραπτή Εξέταση: 60% Εργαστηριακή Άσκηση: 40%  
Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι 
ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής 
εξέτασης. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Autorenkollektiv Gewebe Technik”, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1978. 
2. Blinov, Shibabaw, Belay, “Design of Woven Fabrics”, 1988. 
3. HW Kipp, “Narrow Fabric Weaving”, Salzburg, Sauerlander, 1989. 
4. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια. 
5. Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου, ο φοιτητής αποκτά 
εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία των επεξεργασιών παραγωγής πολυστρωματικών δομών 
συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων αιχμής όπως οι καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής δισδιάστατων 
υφαντών υφασμάτων, των κανόνων και των μεθόδων που τις διέπουν στις οποίες στηρίζεται η 
ανάπτυξη σύγχρονων πρωτότυπων εφαρμογών. Παράλληλα ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με 
προηγμένα στοιχεία της σχεδίασης απλών, πολλαπλών και ειδικών πολυστρωματικών ινοδομών. 
Έτσι, ο φοιτητής ερχόμενος αντιμέτωπος με τη διαχείριση της βιομηχανικής παραγωγής 
δισδιάστατων ινοδομών (case studies), αναπτύσσει κριτική αντίληψη της σχέσης μεταξύ των 
μεθόδων και τεχνικών των συμβατικών τεχνολογιών παραγωγής υφαντών υφασμάτων και της 
συμβολής άλλων τεχνολογικών πεδίων, μέσω των εξελίξεων τους, στην διαμόρφωση νέων 
καινοτομιών σε αυτές. 
Δεξιότητες 

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων παραγωγής πολυστρωματικών ινοδομικών 
προϊόντων. Παράλληλα προσδίδονται στο φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και 
επίλυσης προβλημάτων μαζί με τη σύνθεση νέων, που άπτονται των καινοτόμων και δια-
θεματικών εφαρμογών σχεδιασμού παραγωγής δισδιάστατων ινοδομικών προϊόντων 
συνδυάζοντας στοιχεία της δομής αυτών από διάφορα τεχνολογικά πεδία με την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγωγής τους. 
Ικανότητες 

Στις ανατιθέμενες εργασίες Παραγωγής Δισδιάστατων Ινοδομικών Προϊόντων οι φοιτητές 
διαπραγματεύονται ειδικές περιπτώσεις παραγωγής δισδιάστατων ινοδομικών προϊόντων που 
άπτονται της βιομηχανικής πρακτικής. Για την βέλτιστη διευθέτησή τους οι φοιτητές 
διαμορφώνουν και εφαρμόζουν τις καταλληλότερες στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης. Με την 
ανάθεση ομαδικής σύνθετης εργασίας, οι φοιτητές  καλούνται να διαρθρώσουν τις ενότητες 
αυτής, να σχηματίσουν τις ομάδες εργασίας, να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο 
της εργασίας, αναπτύσσοντας παράλληλα το αίσθημα ευθύνης και εκπόνησης του αναληφθέντος 
μέρους αυτής. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Α. Πριμέντας είναι Καθηγητής Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο θέσης “Δομική Μηχανική 
– Γεωμετρία Ινών και Νημάτων Κλωστοϋφαντουργίας”. Ασχολείται με το αντικείμενο της 
Παραγωγής Δισδιάστατων Ινοδομικών Προϊόντων σε προπτυχιακό επίπεδο τα τελευταία πέντε έτη. 
Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής 
ινοδομών (νημάτων, δισ-,τρισ-διάστατων πλεκτών και υφαντών υφασμάτων), του 
φυσικομηχανικού ελέγχου ποιότητας ινοδομών (καταστροφικού και μη καταστροφικού), 
τεχνολογίες και διαχείριση παραγωγής γραμμικών και δισ-,τρισ-διάστατων πλεκτών και υφαντών 
ινοδομών, ευφυή ινοδομικά υλικά σε συνδυασμό με ηλεκτρονική τεχνολογία αλληλεπίδρασης. 
Ο κ. Χ. Μουτσάτσος είναι Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο “Σχέδιο Υφαντικής”. Διαθέτει 
διδακτική εμπειρία πέραν των τριάντα ετών στην θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία 
αντικειμένων που αφορούν σε υφάσματα. Ο κ. Μουτσάτσος έχει συμμετάσχει στην διαμόρφωση 
των διδακτικών αντικειμένων που σχετίζονται με σχεδίαση υφασμάτων και το σχεδιασμό και 
παραγωγή απλών, σύνθετων, δισδιάστατων και τρισδιάστατων υφασμάτων εξειδικευμένων 
χρήσεων και απαιτήσεων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <817> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Ικανότητες σχεδίασης και ανάπτυξης συλλογής ενδυμάτων. 
2. Ικανότητες διαμόρφωσης συλλογής αποτελούμενη από διαφορετικά υλικά.  
3. Ικανότητες επιλογής της γραμμής παραγωγής σύμφωνα με το τελικό προϊόν. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να αναπτύξουν την τεχνική και δημιουργική αρχή ώστε να σχεδιάσουν πρωτότυπες, 
εμπνευσμένες συλλογές.  
2. Να συνδυάζουν τα κατάλληλα υφάσματα και να σχεδιάζουν πρότυπα για τη δημιουργία 
μοντέλων-ενδυμάτων 
3. Να γνωρίζουν την τεχνολογία των μηχανών παραγωγής και να οργανώνουν κατάλληλα 
την παραγωγή για τα προβλεπόμενα στάδια επεξεργασίας. 
4. Να γνωρίζουν την συμπεριφορά των διάφορων υλικών που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή ενδυμάτων. 
Γενικές Ικανότητες 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
• Διαχείριση προβλημάτων 
• Λήψη αποφάσεων 
• Ομαδικήεργασία  
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ανάπτυξη ιδεών, εικονογράφηση της μόδας, συσχέτιση με την τεχνολογία των υφασμάτων, την 
κατασκευή, την έρευνα αγοράς και την επιχειρηματική μοντελοποίηση. 
Μελέτη και κατανόηση βασικών αρχών της θεωρίας του σχεδιασμού στην ένδυση.  
Ο σχεδιασμός ως μέσο οπτικής επικοινωνίας μιας ιδέας.  
Οπτικά ερεθίσματα, ερμηνεία και αξιοποίηση της θεωρίας των σημείων.  
Η σύνθεση και ο συνδυασμός στοιχείων για τη μετάδοση μηνυμάτων με πρωτότυπο και 
αποτελεσματικό τρόπο στο σχεδιασμό ενδυμάτων.  
Ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών μέσα από την ερμηνεία της αρχιτεκτονικής, των χρωμάτων, της 
φύσης, της τεχνολογίας, του πολιτισμού. 
Η πειραματική διερεύνηση όψεων της ανθρώπινης σιλουέτας και η αναζήτηση ενός "προσωπικού 
ύφους" για τη δημιουργία μιας σύγχρονης πρότασης.  
Έρευνα και συλλογή στοιχείων για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού θεματικού εργαστηριακού 
έργου.  
Σύνθεση ενδυματολογικών κωδίκων και νέες τάσεις 
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Αρχές σύνταξης και παρουσίασης ενός σύγχρονου Portfolio.  
Μόδα και Τεχνολογία. 
Εργαστηριακό μέρος μαθήματος 
• Βασικές δεξιότητες και κατασκευή σχεδίων 
• «TREND-BOARDS», «COLLECTION-BOARDS», «TEXTILE-BOARDS» 
• Σχεδίαση, έρευνα, ανάπτυξη και CAD 
• 2D σε 3D διαδικασίες 
• Υφάσματα και υλικά 
• Χρήση του χρώματος 
• Συνολική επισκόπηση, επιλογή, οργάνωση και παρουσίαση μικρής θεματικής συλλογής 
ενδυμάτων. Υλοποίηση προσωπικής συλλογής (Collection), ενδυμάτων και προτάσεων 
υφασμάτων – υλικών – αξεσουάρ και χρωματικών παλετών. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 60 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 30 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών 15 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 15 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας 20 

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 50% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 50% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger,“Fachwissen Bekleidung”, Europa-Lehrmittel, 2007. 
2. C. Vindersvon, “Entwicklung eines Studiengangkonzeptes: Lehramt an Berufskollegs im Fach 
Bekleidungstechnik”, Akademikerverlag,2011. 
3. S. J. Jones, “Fashion Design (Portfolio)”,2011. 
4. J. Sissons, “Basics Fashion Design: Knitwear”,2010. 
5. G. Cooklin, “Introduction to Clothing Manufacture”, 1991. 
1. H. Carr, B. Latham, “The Technology of Clothing Manufacture”, 2nd Edition. 
2. D. D'Ortenzio, «Ελεύθερη Σχεδίαση Μόδας – Σκαριφήματα», 1999. 
3. W. Aldrich, «Σχεδίαση και Κοπή Γυναικείων Ρούχων», 2009. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στην 
σχεδίαση και ανάπτυξη συλλογής ενδυμάτων, στη διαμόρφωση συλλογής αποτελούμενη από 
ομοειδή ή ετεροειδή προϊόντα και κατανεμημένα σύμφωνα με σύγχρονες  τακτικές. Αυτές οι 
γνώσεις είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη σύγχρονων προϊόντων στη βιομηχανία ενδυμάτων. 
Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής έρχεται σε επαφή και χειρίζεται διαφορετικές 
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τεχνολογίες και διαφορετικά πεδία όσο αφορά την παρουσίαση των προϊόντων στα διάφορα 
στάδια παραγωγής.  Έτσι αναπτύσσει σφαιρική και κριτική αντίληψη των σύγχρονων τεχνολογιών 
και μεθόδων που ακολουθούνται. Ο φοιτητής θα διδαχθεί τεχνικές ώστε να μπορεί να σχεδιάσει 
πρωτότυπες και εμπνευσμένες συλλογές, να συνδυάζει τα κατάλληλα υλικά για την δημιουργία 
μοντέλων ενδυμάτων όπως επίσης και την τεχνολογία των μηχανών παραγωγής αλλά και των 
υλικών που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της συλλογής. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ιδεών, εικονογράφηση της μόδας, συσχέτιση με την 
τεχνολογία των υφασμάτων, την κατασκευή, την έρευνα αγοράς και την επιχειρηματική 
μοντελοποίηση. Περιλαμβάνει επίσης την μελέτη και κατανόηση βασικών αρχών της θεωρίας του 
σχεδιασμού στην ένδυση και το σχεδιασμό ως μέσο οπτικής επικοινωνίας μιας ιδέας. Επίσης 
παρουσιάζει τα οπτικά ερεθίσματα, ερμηνεία και αξιοποίηση της θεωρίας των σημείων. Η σύνθεση 
και ο συνδυασμός στοιχείων για τη μετάδοση μηνυμάτων με πρωτότυπο και αποτελεσματικό 
τρόπο στο σχεδιασμό ενδυμάτων παρουσιάζονται διεξοδικά. Η ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών 
μέσα από την ερμηνεία της αρχιτεκτονικής, των χρωμάτων, της φύσης, της τεχνολογίας, του 
πολιτισμού αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος συνάμα με την ανάπτυξη ιδεών, εικονογράφηση 
της μόδας, συσχέτιση με την τεχνολογία των υφασμάτων, την κατασκευή, την έρευνα αγοράς και 
την επιχειρηματική μοντελοποίηση. 

Ικανότητες 

Οι προδιαγραφές των ανατιθέμενων εργασιών προσομοιώνουν τις πραγματικές απαιτήσεις για την 
ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών μέσα από την ερμηνεία της αρχιτεκτονικής, των χρωμάτων, της 
φύσης, της τεχνολογίας, του πολιτισμού και τη  πειραματική διερεύνηση όψεων της 
ανθρώπινης σιλουέτας και η αναζήτηση ενός "προσωπικού ύφους" για τη δημιουργία μιας 
σύγχρονης πρότασης αλλά και έρευνα και συλλογή στοιχείων για τη δημιουργία ενός 
πρωτοποριακού θεματικού εργαστηριακού έργου. 
Έτσι, οι φοιτητές αναπτύσουν ικανότητες ομαδικής και συνεργατικής όπως η κατανομή του έργου 
σε ενότητες και υπεύθυνους, η διαχείριση και η ενσωμάτωση των ενδιάμεσων σταδίων 
ολοκλήρωσης του έργου, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόοδου κλπ. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Γεώργιος Πρινιωτάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής. Κατέχει θέση ΔΕΠ στο τμήμα από το 
Οκτώβριο του 1999. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι: Εφαρμογές Καινοτόμων 
Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης. Ανήκει στον Τομέα 
Τεχνολογιών Περιβάλλοντος στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 
Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Leeds της Αγγλίας (M.Sc. στην 
Επιστήμη και την Τεχνολογία των Ινών – 1992) και διδακτορικό (Ph.D. – 2005) από το 
πανεπιστήμιο του Gent στο Βέλγιο σε αγώγιμα υφάνσιμα υλικά. Είναι μέλος του εργαστηρίου 
Σχεδίασης Υφάσματος, Πλεκτών και Καινοτόμων Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης. 
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν την βιομηχανική παραγωγή ενδυμάτων, τις νέες 
τεχνολογίες, τα Τεχνικά Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα, τα Πολυλειτουργικά Ενδύματα και τις 
Βιώσιμες Τεχνολογίες. Συμμετέχει σε πολυάριθμα Ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικά 
υπεύθυνος και σε κάποια από αυτά ως συντονιστής. Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα 
μαθήματα, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την τελευταία δεκαετία. Το επιστημονικό 
του έργο περιλαμβάνει εργασίες σε θέματα σχεδιασμού προγραμματισμού λειτουργίας και ελέγχου 
έξυπνων συστημάτων, και δίκτυων επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ως αισθητήρες 
κατασκευασμένους από αγώγιμα υφάνσιμα υλικά ενσωματωμένα σε υφάσματα και ενδύματα. Έχει 
δημοσιεύσει πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 
διεθνή συνέδρια τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Είναι 
μέλος διαφόρων επιτροπών επιστημονικών Συνεδρίων και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
του συνεδρίου AITAE που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Ο Δρ Γ. Πρινιωτάκης διαθέτει πλέον των 
350 ετεροαναφορών, και δείκτη H 8 στο Scopus. 
Η Εμμανουέλα Σφυρόερα είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο ΠΑΔΑ με γνωστικό αντικείμενο 
Τεχνολογίες Ανάπτυξης Πλεκτών ενδυμάτων με οικολογικά χαρακτηριστικά.  
Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο με τίτλο « Διαδικασία μοντελοποίησης μαζικής εξατομίκευσης στην 
βιομηχανία ένδυσης» από το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας. 
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Είναι μέλος του εργαστηρίου Σχεδίασης Υφάσματος, Πλεκτών και Καινοτόμων Προϊόντων 
Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντά αφορούν την βιομηχανική 
παραγωγή πλεκτών ενδυμάτων, τις νέες τεχνολογίες, τα Τεχνικά Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα, 
τα Πολυλειτουργικά Ενδύματα και τις Βιώσιμες Τεχνολογίες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <818> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΒΑΦΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας 
τυποβαφής και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται, των νόμων της Τυποβαφικής, των αρχών 
χρήσης υφασμάτων και εξοπλισμού, των επεξεργασιών ψηφιακής εκτύπωσης, που αποτελούν τη 
βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγής τυποβαμμένου υφάσματος, στην απόδοση, 
αριστοποίηση και προτυποποίηση της τυποβαφής, στη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντος, που 
απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την 
ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου 
περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, σύνθεσης και 
αξιολόγησης στις μεθόδους της Τυποβαφικής, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση 
του τυποβαφικού εξοπλισμού, στη σύνταξη προδιαγραφών τυποβαφής και ψηφιακής εκτύπωσης. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν τις μεθόδους τυποβαφής, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του 
τυποβαφείου, να επιλέγουν τον τυποβαφικό εξοπλισμό. 
2. Να εξηγούν τη λειτουργία των τυποβαφικών μηχανών, να εκτιμούν τις δυνατότητές τους. 
3. Να υπολογίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας των μηχανών, να εξετάζουν την εφαρμογή 
τυποβαφικού πολτού σε διάφορα υποστρώματα. 
4. Να συνδυάζουν παραδοσιακές και ψηφιακές τυποβαφικές διεργασίες, να σχεδιάζουν 
βελτιώσεις χρωμάτων και αντοχών χρωματισμού, να αναπτύσσουν τεχνικές τυποποίησης των 
προϊόντων, να διαφοροποιούν τις συνθήκες παραγωγής. 
5. Να συνθέτουν νέες στρατηγικές ψηφιακής τυποβαφής, να οργανώνουν την παραγωγή 
τυποβαμμένων υφασμάτων, να αναθεωρούν διαδικασίες προκατεργασίας και μετακατεργασίας 
των προς τυποβαφή πρώτων υλών. 
6. Να συγκρίνουν παρτίδες προϊόντων, να αξιολογούν την απόδοση των τυποβαφικών 
εγκαταστάσεων, να υποστηρίζουν τη συνεχή βελτιστοποίηση της παραγωγής τους. 
7. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (μέσω της εφαρμογής των 
τεχνολογιών της Τυποβαφικής και της ψηφιακής εκτύπωσης). 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας συστημάτων και 
προϊόντων Τυποβαφικής. 
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Λήψη αποφάσεων, με τη σύνθεση και αξιοποίηση των αρχών της Τυποβαφικής και της ψηφιακής 
εκτύπωσης. 
Αυτόνομη εργασία, με άριστη γνώση κανονισμών και νομοθεσίας. 
Ομαδική εργασία, με ικανότητα διαλόγου, κριτικής και αυτοκριτικής. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Χρώματα και βοηθητικά τυποβαφής. Ιξώδες, πολτός τυποβαφής και υπολογισμοί. Μηχανολογικός 
εξοπλισμός Τυποβαφικής. Τυποβαφή σε ύφασμα βαμβακερό, μάλλινο, πολυεστερικό, πολυαμιδικό 
και οξικής κυτταρίνης. Σύγχρονες βιομηχανικές μέθοδοι Τυποβαφικής. Τυποβαφή απευθείας, 
αποχρωματισμού, παρεμπόδισης και εξάχνωσης. Πορεία τυποβαφής, στέγνωμα, άτμιση, έκπλυση. 
Ψηφιακή εκτύπωση, κατηγορίες μελανιών. Εκτυπωτές ψεκασμού, συνεχούς και κατ’ απαίτηση 
ροής. Συστήματα κεφαλών, πιεζοηλεκτρικά, θερμικά, φορτισμένης σταγόνας. Μελάνια με 
χρώματα διασποράς, υδατοδιαλυτά συστήματα χρωμάτων. Χρωστικές στην ψηφιακή εκτύπωση, 
αντοχές χρωματισμών. Ανάλυση εκτύπωσης, ψηφιακός έλεγχος απόχρωσης. Παράμετροι και 
σταθερότητα εκτύπωσης, συνθήκες άτμισης. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
H. Kipphan, Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods, Springer (2001) 
S. J. Kadolph, Ed., Textiles, 10η Έκδοση, Pearson Prentice Hall (2007) 
J. Tozer, S. Levitt, Fabric of Society: A Century of People and Their Clothes 1770–1870, 1η 
Έκδοση, Laura Ashley Press (1983) 
J. Fish, Designing and Printing Textiles (2005) 
M. Bowles, C. Isaac, Digital Textile Design (2009) 
C. Benn, L. Morgan, Screen Printing: Layering Textiles with Colour, Texture and Imagery (2009) 
H. Clark, Textile Printing (1985) 
J. Storey, Manual of Textile Printing, Thames & Hudson Manuals (1992) 
J. Kinnersly-Taylor, Dyeing and Screenprinting on Textiles, Printmaking Handbooks (2003) 
Textile Printing: Woodblock Printing on Textiles, Roller Printing on Textiles, Direct to Garment 
Printing, Rogan Printing, General Books LLC (2010) 
M. Rehbein, Digital Textile Printing and the Influence on Design, GRIN Verlag (2010) 
H. Ujiie, Digital Printing of Textiles, CRC Press (2006) 
R. Shishoo, Plasma Technologies for Textiles, Woodhead Publishing Ltd (2007) 
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6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας τυποβαφής και των χρωμάτων που 
χρησιμοποιούνται, των νόμων της Τυποβαφικής, των αρχών χρήσης υφασμάτων και εξοπλισμού, 
των επεξεργασιών ψηφιακής εκτύπωσης, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο 
πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και 
ανάλυσης στον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγής τυποβαμμένου υφάσματος, στην 
απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση της τυποβαφής, στη διασφάλιση της ποιότητας 
προϊόντος, που απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για 
την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
Ικανότητες 

Το μάθημα αναπτύσει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και 
απρόβλεπτου περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στις μεθόδους της Τυποβαφικής, στη συντήρηση, επίβλεψη, 
επιδιόρθωση, ρύθμιση του τυποβαφικού εξοπλισμού, στη σύνταξη προδιαγραφών τυποβαφής και 
ψηφιακής εκτύπωσης.δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και έλεγχο της βαφής, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση της 
βαφής και του βαμμένου προϊόντος, στη διασφάλιση της ποιότητάς τους, που απαιτούνται στην 
έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την ενσωμάτωση γνώσεων από 
διαφορετικά πεδία.διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου 
περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, σύνθεσης και 
αξιολόγησης στην παραγωγή έγχρωμων προϊόντων, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, 
ρύθμιση βαφικού και αναλυτικού εξοπλισμού, στη σύνταξη μεθόδων, προδιαγραφών, 
δειγματολογίων και προτύπων συνταγών βαφής, στις φασματοφωτομετρικές και χημικές μεθόδους 
ελέγχου χρωστικών και αποχρώσεων. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Χαρακτηρισμού Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερών» και το 
ερευνητικό έργο της Επίκουρου Καθηγήτριας κ. Π. Γ. Φραγκούλη σχετίζονται στενά με το 
αντικείμενο του μαθήματος. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές περιλαμβάνουν τόσο τη μελέτη 
πολυμερών υλικών, που έχουν εφαρμογή στις επεξεργασίες εκτύπωσης ως κλωστοϋφαντουργικά 
υποστρώματα και ως συστατικά των πολτών τυποβαφής, όσο και την εφαρμογή σύγχρονων 
τεχνικών χαρακτηρισμού υποστρωμάτων και υλικών της Τυποβαφικής και της Ψηφιακής 
Εκτύπωσης. Η κ. Φραγκούλη διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία θεωρητικών και εργαστηριακών 
μαθημάτων στην επιστημονική περιοχή της Τυποβαφικής. 
Ο Λέκτορας Εφαρμογών κ. Σ. Αλεξιάδης, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία, Χρωστικές και Υλικά 
Τυποβαφικής», διαθέτει πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στο πεδίο των χρωμάτων 
και υλικών Τυποβαφής, της εφαρμογής τους σε κλωστοϋφαντουργικά υποστρώματα και των 
διεργασιών παραδοσιακής και Ψηφιακής Εκτύπωσης. Επίσης, ο κ. Αλεξιάδης έχει συγγράψει 
σχετικά διδακτικά εγχειρίδια. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <902> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης για τις θεμελιώδεις αρχές και τα μοντέλα της ασαφούς 
λογικής. 
2. Απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη και την εφαρμογή συστημάτων ασαφούς λογικής.   
3. Γνώση και δεξιότητες στα εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυξη και στο σχεδιασμό ευφυών 
συστημάτων ελέγχου. 
4. Γνώση για το συγκερασμό της κλασικής θεωρίας ελέγχου και της θεωρίας του ευφυούς 
ελέγχου. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας και των μεθοδολογιών του ευφυούς 
ελέγχου. 
2. Να διακρίνουν πότε και γιατί εφαρμόζουμε ευφυείς τεχνικές σε ένα πραγματικό σύστημα. 
3. Να αξιοποιούν τα εργαλεία και τις τεχνικές για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων. 
4. Να μοντελοποιούν σύνθετα συστήματα στα οποία είναι περίπλοκη η μαθηματική 
προτυποποίησή τους. 
5. Να σχεδιάζουν συστήματα ελέγχου με τις μεθοδολογίες του ευφυούς ελέγχου. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  

2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και επιλογών για την 

εκπόνηση των ανατιθέμενων εργαστηριακών εργασιών και ασκήσεων. 

3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 

ασκήσεων. 

4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 

ασκήσεων. 

5. Ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπόνησης 

ολοκληρωμένων εργασιών (project). 

6. Ικανότητα παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών και επαγωγικής σκέψης σχεδιάζοντας 

συστήματα που λειτουργούν σε δυναμικά περιβάλλοντα. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγικά Στοιχεία – Ασαφή Σύνολα, Συναρτήσεις Συμμετοχής 
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2. Πράξεις με Ασαφή Σύνολα 

3. Αρχή της Επέκτασης – Ασαφείς Γλωσσικές Περιγραφές 

4. Ασαφείς Σχέσεις – Συνθετικός Κανόνας Συμπεράσματος 

5. Ασαφής Λογική 

6. Ασαφής Συλλογισμός - Προσεγγιστικός Συλλογισμός 

7. Ασαφής Βάση Γνώσης – Μηχανές Ασαφούς Συμπεράσματος (Mamdani, Larsen,Tsukamoto, 

Yager) 

8. Συστήματα Ασαφούς Λογικής – Μέθοδοι ασαφοποίησης,  αποασαφοποίησης 

9. Ασαφής Συλλογισμός TSK  

10. Ελεγκτές Ασαφούς Λογικής   

11. Ασαφείς Ελεγκτές Τύπου PID  

12. Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ασαφούς Λογικής 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Σεμινάρια 10 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 10 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 40 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 30 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση και τελική 
ατομική προφορική εξέταση (40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
(1) «Υπολογιστική Νοημοσύνη», Σ. Τζαφέστας, Τόμος Α, Τόμος Β, 2002. 
(2) «Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική», Γ. Θεοδώρου, , Εκδόσεις Τζιόλα, 2010. 
(3) «Ευφυής Έλεγχος», Ρ-E Κινγκ, , Τζιόλα, 2004. 
(4) «Υπολογιστική Νοημοσύνη και Εφαρμογές», Γ. Μπούταλης, Γ. Συρακούλης, , 2010. 
(5) «Α Course in Fuzzy Systems and Control», L.X. Wang, , Prentice Hall, 1997. 
(6) «Neuro-Fuzzy and Soft Computing», J. Jang, C. Sun, E. Mizutani, , Prentice Hall, 1997. 
(7) «Fuzzy Logic with Engineering Applications», T. Ross, , MacGraw-Hill, NY, 1995. 
(8) «Fuzzy Engineering», B. Kosko, , Prentice Hall, 1997. 
(9) «Fuzzy and Neural Approaches in Engineering», L. Tsoukalas, R. Uhrig, , MATLAB               
Supplement, John Wiley & Sons, 1997. 
(10) «Soft Computing and Intelligent Systems Design», F. Karray and C. De Silva, , Addison 
Wesley, 2004. 
(11) «An introduction to fuzzy control», D. Driankov, H Hellendoorn, M. Reinfrank Springer 1995. 
(12) Σημειώσεις - Διαφάνειες διαλέξεων. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
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Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στο 
πεδίο των ευφυών συστημάτων συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων αιχμής όπως ο σχεδιασμός και η 
ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων και η ολοκληρωμένη ανάλυση σύνθετων συστημάτων βασισμένων 
σε προσεγγιστική λογική γνώσεις στις οποίες στηρίζεται η σύγχρονη ανάπτυξη πρωτότυπων 
ευφυών εφαρμογών. Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής έρχεται σε επαφή και χειρίζεται 
διαφορετικές τεχνολογίες και διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Ο φοιτητής αναπτύσσει κριτική 
αντίληψη της σχέσης μεταξύ των μεθόδων και των τεχνικών στην ανάπτυξη ασαφών έμπειρων 
συστημάτων και των εξελίξεων της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις με αντικείμενο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και 
αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων με ασαφείς τεχνικές. Έτσι, το μάθημα προσδίδει στο φοιτητή 
εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, σύνθεσης νέων, καινοτόμων, 
δια-θεματικών και διεπιστημονικών εφαρμογών. 
Ικανότητες 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν προβλήματα τα οποία οι φοιτητές θα συναντήσουν 
στην επαγγελματική και βιομηχανική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό οι  φοιτητές αναλαμβάνουν 
ευθύνες και  πρωτοβουλίες σε θέματα εφαρμογής ευφυών μεθοδολογιών σε σύνθετες 
τεχνολογικές αναπτύξεις όπως εκτίμηση του προβλήματος, η απόκτηση δεδομένων και γνώσης 
από εμπειρογνώμονες, η επιλογή του σωστού εργαλείου ανάπτυξης, η διαχείριση και ο 
συγκερασμός των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη του ευφυούς συστήματος, η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της τελικού συστήματος. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Δρ. Αναστάσιος Ντούνης είναι καθηγητής α’ βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης και 
Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «Έμπειρα συστήματα 
ασαφούς λογικής και εξελικτικός υπολογισμός». Οργανώνει και διδάσκει τα μαθήματα του 
Ευφυούς Ελέγχου και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης σε προπτυχιακό επίπεδο. Σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο διδάσκει το μάθημα μεθευρετικές τεχνικές βελτιστοποίησης. Η ερευνητική δραστηριότητα 
του εστιάζει στα επιστημονικά αντικείμενα: Υπολογιστική-Τεχνητή Νοημοσύνη, Ευφυής Έλεγχος, 
Μηχανική Μάθηση, Εξελικτικός Υπολογισμός, Νευρωνικά Δίκτυα, Βελτιστοποίηση Συστημάτων, 
Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη, Πολύ-πρακτορικά Συστήματα, Συστήματα Διαχείρισης 
Ενέργειας Κτηρίων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έχει συμμετάσχει στις τριμελείς επιτροπές 
επίβλεψης δύο διδακτορικών διατριβών που έχουν περατωθεί επιτυχώς.   
Έχει συμμετάσχει ως Guest Editor σε επτά ειδικές εκδόσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και ως 
κριτής σε περισσότερα των 30 περιοδικών. Το δημοσιευμένο του έργο αριθμεί 2 κεφάλαια σε 
βιβλία, 60 άρθρα σε περιοδικά με κριτές, 20 ανακοινώσεις σε συνέδρια με πρακτικά. Στο Scopus 
έχει 1624 αναφορές με δείκτη απήχησης h = 20.    
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <903> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση πάνω 
στις αρχές λειτουργίας και ελέγχου παραγωγικών συστημάτων διακριτού χρόνου. Πρόκειται για το 
εξειδικευμένο πεδίο των παραγωγικών συστημάτων και διεργασιών που λειτουργούν με ψηφιακό 
τρόπο και ελέγχονται μέσω ψηφιακού Η/Υ και σχετικών πακέτων λογισμικού, δηλαδή των πλέον 
καινοτόμων εφαρμογών αιχμής σήμερα. Συνδυάζοντας θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές 
διατάξεις και εργασία σε ομάδα ο φοιτητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις βασικές αυτές γνώσεις σε 
μεθοδολογίες σχεδιασμού διατάξεων σε Η/Υ οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα τόσο επίβλεψης 
κρισίμων μεγεθών της λειτουργίας του συστήματος όσο και ελέγχου αυτού. 
Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να γνωρίζουν τις μεθοδολογίες και την εφαρμογή τους στον ψηφιακό έλεγχο και παρατήρηση 
σημάτων κατάστασης συστημάτων 
2. Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές ψηφιακών, υβριδικών και αναλογικών 
συστημάτων. 
3. Να μετατρέπουν ένα σύστημα από το συνεχή χρόνο στο διακριτό και το αντίθετο. 
4. Να μπορούν να αναλύσουν τη συμπεριφορά ενός συστήματος διακριτού χρόνου στο πεδίο του 
χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας. 
5. Να σχεδιάζουν και να συνθέτουν ελεγκτές που θα υλοποιηθούν σε ψηφιακό υλισμικό. 
6. Να εφαρμόζουν τις τεχνικές ψηφιακού ελέγχου και παρατήρησης σημάτων κατάστασης σε 
συστήματα διακριτού χρόνου. 
7. Να διαθέτουν πρακτική εμπειρία τόσο ανάλυσης όσο και εφαρμογής στο διακριτό χρόνο που θα 
αποκτήσουν στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών: Η σχεδίαση στρατηγικών επίβλεψης και ελέγχου για ένα σύστημα βασίζεται στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης, μελέτης και σύνθεσης δεδομένων της λειτουργίας του 
συστήματος με χρήση των σχετικών τεχνολογιών. 
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Η διαδικασία σχεδιασμού λύσεων ελέγχου συστήματος 
απαιτεί την ικανότητα προσαρμογής του σχεδιαστή σε νέες απαιτήσεις αναφορικά με την 
απόδοση και τη λειτουργία των εφαρμογών. 
3. Λήψη αποφάσεων: Η διαδικασία σχεδιασμού λύσεων ελέγχου συστήματος από τη φύση της 
αναπτύσσει την ικανότητα του σχεδιαστή για λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό εφαρμογών. 
4. Αυτόνομη εργασία: Η ανάλυση και αξιολόγηση μιας εφαρμογής με χρήση τεχνολογιών 
επίβλεψης και ελέγχου συστημάτων, αναπτύσσει την ικανότητα αυτόνομης παραγωγής 
ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων. 
5. Ομαδική εργασία: Η δυνατότητα μελέτης σύγχρονων ευρέως χρησιμοποιούμενων εφαρμογών 
επίβλεψης και ελέγχου σε εργαστηριακό περιβάλλον και ομάδες εργασίας προάγει την ικανότητα 
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συνεργασίας. 
6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Η εφαρμογή καινοτόμων και ευρέως 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων επίβλεψης ελέγχου σε συστήματα που ενσωματώνουν συνιστώσες 
από πολλά τεχνικά πεδία βασίζεται εις (αλλά και προάγει) την ικανότητα εργασίας σε ομάδες με 
διεπιστημονική σύνθεση. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγικές έννοιες αναλογικών και υβριδικών συστημάτων. Μετασχηματισμός Ζ - ιδιότητες - 
συνέλιξη. 
2. Αντίστροφος Ζ -- μέθοδος μερικών κλασμάτων -- Συνάρτηση μεταφοράς υβριδικών 
συστημάτων.  
3. Μέθοδοι διακριτοποίησης (αμετάβλητης κρουστικής απόκρισης, zero order hold –ZOH, Tustin ή 
διγραμμική). Μελέτη των ιδιοτήτων τους και τυπικά φαινόμενα [επικάλυψη –aliasing, (προ-) 
παραμόρφωση – (pre-)warping]. 
4. Διακριτές εξισώσεις κατάστασης - Ευθεία μορφή (Observer Canonical Form)- Κανονική μορφή 
(Controller Canonical Form) - Λύση εξισώσεων κατάστασης. 
5. Ανάλυση κλειστών διακριτών συστημάτων με εξισώσεις κατάστασης. Μελέτη ευστάθειας 
συστημάτων δειγματοληπτικών δεδομένων – υπενθύμιση Γεωμετρικού Τόπου Ριζών.  
6. Σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών από αναλογικά πρότυπα. Σχεδιασμός ελεγκτή δύο (PI, PD) ή και 
τριών όρων PID μέσω Γεωμετρικού Τόπου Ριζών. 
7. Έλεγχος με ανάδραση μεταβλητών κατάστασης, ελεγξιμότητα (controllability) – 
παρατηρησιμότητα (observability), τοποθέτηση πόλων κλειστού βρόχου, έλεγχος Dead-beat.  
8. Παρατηρητές (observers) Luenberger, σχεδιασμός και εφαρμογή σε συστήματα διακριτού 
χρόνου. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 117 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων: 60%. 

2. Εργαστηριακές εργασίες ή/και Πρόοδοι: 40%. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Ψηφιακός Έλεγχος, Κλασσικός Σύγχρονος Εξελικτικός Με Matlab, Σύρκος Γεώργιος, 2004 
2. Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων με το MATLAB, Σύρκος Γεώργιος, Κούκος Ιωάννης, 2004 
3. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Θεωρία και Εφαρμογές, Τόμος Β: ΣΑΕ Διακριτού Χρόνου, Π. 
Ν. Παρασκευόπουλος, 2007. 
4. Computer-Controlled Systems: Theory and Design, Third Edition, Karl A Aström & Bjorn 
Wittenmark, 2011. 
5. Discrete-Time Control Systems (2nd Edition), Katsuhiko Ogata,1995. 
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6. Digital Control System Design, M. Santina, A. Stubberud & G. Hostetter, Saunders College 
Publishing, 1994. ISBN 0-03-076012-7. 
7. Digital Control Systems Analysis and Design, C. Phillips & H. Troy, Prentice Hall, 1984. 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση πάνω 
στις αρχές λειτουργίας και ελέγχου παραγωγικών συστημάτων διακριτού χρόνου. Πρόκειται για το 
εξειδικευμένο πεδίο των παραγωγικών συστημάτων και διεργασιών που λειτουργούν με ψηφιακό 
τρόπο και ελέγχονται μέσω ψηφιακού Η/Υ και σχετικών πακέτων λογισμικού, δηλαδή των πλέον 
καινοτόμων εφαρμογών αιχμής σήμερα. Ο φοιτητής χρησιμοποιεί γνώσεις από διαφορετικά πεδία 
(Φυσική, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου κλπ) και μαθαίνει να κρίνει 
τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής τους στην περίπτωση των παραγωγικών συστημάτων 
επιβλεπόμενων και ελεγχόμενων από Η/Υ. Συνδυάζοντας θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές 
διατάξεις και εργασία σε ομάδα ο φοιτητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις βασικές αυτές γνώσεις σε 
μεθοδολογίες σχεδιασμού διατάξεων σε Η/Υ οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα τόσο επίβλεψης 
κρισίμων μεγεθών (εσωτερικών σημάτων) της λειτουργίας του συστήματος όσο και ελέγχου 
αυτού. Τέτοιες καινοτόμες μεθοδολογίες, σε αντίθεση με τις διαδεδομένες στρατηγικές “trial-and-
error” («δοκιμής και λάθους»), αποτελούν αντικείμενο (και αποτέλεσμα) επιστημονικής έρευνας, 
με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των παραγωγικών συστημάτων. 
Δεξιότητες 

Ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης θεωρητικής διδασκαλίας και ομαδικής εργαστηριακής εργασίας, 
ο φοιτητής αναπτύσσει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης του προβλήματος της επίβλεψης και 
ελέγχου παραγωγικού συστήματος με χρήση Η/Υ. Υλοποιώντας διατάξεις που επιτρέπουν κάτι 
τέτοιο αποκτά δεξιότητες που βοηθούν την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τη βελτιστοποίηση 
απόδοσης παραγωγικών συστημάτων και καθιστούν μονόδρομο την ενσωμάτωση γνώσεων από 
διαφορετικά πεδία (ηλεκτρονικά συστήματα, φυσική, ασύρματα δίκτυα) για το σκοπό αυτό.  
Ικανότητες 

Εξασκώντας συστηματικά τις παραπάνω δεξιότητες, ο φοιτητής αποκτά ικανότητες στρατηγικής  
διαχείρισης της παραγωγικής διεργασίας αλλά και, τελικά, διαμόρφωσης της δομής αυτής. Η 
διαχείριση επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής των δεξιοτήτων επίβλεψης, ενώ η διαμόρφωση της 
δομής της μέσω των δεξιοτήτων ελέγχου του παραγόμενου αποτελέσματος της διεργασίας. Τέλος 
ο φοιτητής αναπτύσσει ικανότητες έμμεσης διαμόρφωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στο 
σκέλος της ομαδικής εργασίας, εφόσον εκπαιδεύεται κατά την εργαστηριακή εξάσκηση στην 
αρμονική και συντονισμένη εργασία ομάδας προς επίτευξη ενός κοινού σκοπού. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Δημήτριος Δημογιαννόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 
και Παραγωγής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2010 έως σήμερα) με γνωστικό αντικείμενο 
«Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) – Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Εφαρμογές στην 
Αλγοριθμική Διάγνωση Βλαβών Συστημάτων». Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνονται: 
• Η αναγνώριση και (μη-)γραμμικός έλεγχος στοχαστικών συστημάτων [stochastic system 
identification and (non)linear control] με εφαρμογές σε αεροπορικά συστήματα. 
• O προσαρμοστικός έλεγχος συστημάτων (adaptive control).  
• Η ανάπτυξη αισθητηρίων μη-επαφής (contact-free sensors), όπως και αισθητηρίων 
ενσωματωμένων σε σύνθετα υλικά με στόχο τη μη-καταστροφική αλγοριθμική ανίχνευση και 
διάγνωση βλαβών κατασκευών. 
• Η μη-καταστροφική αλγοριθμική ανίχνευση και διάγνωση βλαβών (non- destructive 
algorithmic fault detection and diagnosis) στα πλαίσια ανάπτυξης μη-καταστροφικών 
αλγοριθμικών μεθόδων ελέγχου υγείας συστημάτων. Τα τελευταία περιλαμβάνουν εφαρμογές 
αεροναυπηγικής, βιοϊατρικής, τεχνολογίας τροφίμων και συνθέτων πολυμερών υλικών. Ο Δ. 
Δημογιαννόπουλος διαθέτει σειρά δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και είναι 
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συνδικαιούχος Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας με θέμα την ανάπτυξη μη-καταστροφικής 
μεθοδολογίας αξιολόγησης μηχανικών ιδιοτήτων (και άρα ποιότητας) αλιευμάτων βασισμένης σε 
αρχές αλγοριθμικής διάγνωσης βλαβών συστημάτων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <904> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι, στην Αγγλική 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σε ένα 
εξειδικευμένο πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης και συγκεκριμένα αυτό της χρήσης ποσοτικών 
μεθόδων για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, σε προβλήματα οργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα που αφορούν την 
εύρεση ελάχιστης/κρίσιμης διαδρομής, τη χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης σε φόρτωση και 
δίκτυα, τον έλεγχο παραγωγής και την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, την κατανομή 
υλικών/πόρων και τη διαχείριση αποθεμάτων (inventory), την αντικατάσταση εργαλείων και 
μηχανολογικού εξοπλισμού, τον προγραμματισμό επενδύσεων, καθώς και τη λήψη απόφασης σε 
συνθήκες αβεβαιότητας. Ο φοιτητής εκκινεί με γνώσεις που αποκτήθηκαν σε μαθήματα 
προηγουμένων εξαμήνων και που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι 
τα Διακριτά Μαθηματικά και ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να συνδυάζει 
και να αξιοποιεί με καινοτόμο τρόπο τις γνώσεις αυτές εφαρμόζοντας μεθόδους λήψης 
αποφάσεων σχετικών με τη βέλτιστη λειτουργία ενός παραγωγικού συστήματος. 
Ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας, ο φοιτητής αναπτύσσει εξειδικευμένες επιστημονικές δεξιότητες 
στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών, στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, τη λήψη αποφάσεων, την 
αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία, την άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, την προαγωγή της 
ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. Τέτοιες δεξιότητες του επιτρέπουν να 
προωθήσει την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών στην παραγωγή αγαθών, οι οποίες θα 
αυξάνουν την παραγωγικότητα και θα μειώνουν το κόστος παραγωγής. 
Ικανότητες 
Εξασκώντας συστηματικά τις παραπάνω δεξιότητες και τις διατιθέμενες γνώσεις, ο φοιτητής 
αναπτύσσει ικανότητες τέτοιες ώστε να διατυπώνει και να επιλύει προβλήματα πολυσταδιακών 
αποφάσεων με τη χρήση αναδρομικών εξισώσεων και σχέσεων, να βρίσκει την κατάλληλη 
ακολουθία αποφάσεων για την επίλυση ενός σύνθετου και μεγάλης κλίμακας προβλήματος 
βελτιστοποίησης και να χρησιμοποιεί μεθόδους δυναμικού προγραμματισμού για την επίτευξη της 
βέλτιστης απόδοσης ενός παραγωγικού συστήματος. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών: Η σχεδίαση στρατηγικών επίβλεψης και ελέγχου για ένα σύστημα βασίζεται στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης, μελέτης και σύνθεσης δεδομένων της λειτουργίας του 
συστήματος με χρήση των σχετικών τεχνολογιών. 
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Η διαδικασία σχεδιασμού λύσεων ελέγχου συστήματος 
απαιτεί την ικανότητα προσαρμογής του σχεδιαστή σε νέες απαιτήσεις αναφορικά με την 
απόδοση και τη λειτουργία των εφαρμογών. 
3. Λήψη αποφάσεων: Η διαδικασία σχεδιασμού λύσεων ελέγχου συστήματος από τη φύση της 
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αναπτύσσει την ικανότητα του σχεδιαστή για λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό εφαρμογών. 
4. Αυτόνομη εργασία: Η ανάλυση και αξιολόγηση μιας εφαρμογής με χρήση τεχνολογιών 
επίβλεψης και ελέγχου συστημάτων, αναπτύσσει την ικανότητα αυτόνομης παραγωγής 
ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων. 
5. Ομαδική εργασία: Η δυνατότητα μελέτης σύγχρονων ευρέως χρησιμοποιούμενων εφαρμογών 
επίβλεψης και ελέγχου σε εργαστηριακό περιβάλλον και ομάδες εργασίας προάγει την ικανότητα 
συνεργασίας. 
6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Η εφαρμογή καινοτόμων και ευρέως 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων επίβλεψης ελέγχου σε συστήματα που ενσωματώνουν συνιστώσες 
από πολλά τεχνικά πεδία βασίζεται εις (αλλά και προάγει) την ικανότητα εργασίας σε ομάδες με 
διεπιστημονική σύνθεση. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ντετερμινιστικός δυναμικός προγραμματισμός: 
• Πεπερασμένα δέντρα αποφάσεων, δυναμικά δίκτυα προγραμματισμού, αρχή 
βελτιστοποίησης. 
• Αναδρομικές εξισώσεις δυναμικού προγραμματισμού, προβλήματα ελάχιστης διαδρομής. 
• Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής, εφαρμογές στον έλεγχο παραγωγής, στην κατανομή 
πόρων, στην επέκταση παραγωγικής ικανότητας, στην αντικατάσταση εξοπλισμού. 
Στοχαστικός δυναμικός προγραμματισμός: 
• Στοχαστικά προβλήματα ελάχιστης διαδρομής. 
• Μαρκοβιανές διεργασίες απόφασης. 
• Εφαρμογές σε προβλήματα αποθέματος (inventory). 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 100 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Ασκήσεις 30 

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων: 60%. 

2. Εργαστηριακές εργασίες ή/και Πρόοδοι: 40%. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Eric Denardo, Dynamic Programming: Models and Applications, Dover, May 2003. 
2. Sheldon Ross, Introduction to Stochastic Dynamic Programming, Academic Press, New 
York, 1983. 
3. Μάρκος Παπαγεωργίου, Δυναμικός Προγραμματισμός, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χανιά, 2011. 
4. Γεώργιος Βασιλειάδης, Σημειώσεις Δυναμικού Προγραμματισμού, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Θεσσαλονίκη, 2012. 
5. D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, K. Martin, Διοικητική Eπιστήμη - Ποσοτικές 
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μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2014. 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ΄ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σε ένα 
εξειδικευμένο πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης και συγκεκριμένα αυτό της χρήσης ποσοτικών 
μεθόδων για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, σε προβλήματα οργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα που αφορούν την 
εύρεση ελάχιστης/κρίσιμης διαδρομής, τη χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης σε φόρτωση και 
δίκτυα, τον έλεγχο παραγωγής και την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, την κατανομή 
υλικών/πόρων και τη διαχείριση αποθεμάτων (inventory), την αντικατάσταση εργαλείων και 
μηχανολογικού εξοπλισμού, τον προγραμματισμό επενδύσεων, καθώς και τη λήψη απόφασης σε 
συνθήκες αβεβαιότητας. Ο φοιτητής εκκινεί με γνώσεις που αποκτήθηκαν σε μαθήματα 
προηγουμένων εξαμήνων και που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι 
τα Διακριτά Μαθηματικά και ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να συνδυάζει 
και να αξιοποιεί με καινοτόμο τρόπο τις γνώσεις αυτές εφαρμόζοντας μεθόδους λήψης 
αποφάσεων σχετικών με τη βέλτιστη λειτουργία ενός παραγωγικού συστήματος.  
Δεξιότητες 

Ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας, ο φοιτητής αναπτύσσει εξειδικευμένες επιστημονικές δεξιότητες 
στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών, στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, τη λήψη αποφάσεων, την 
αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία, την άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, την προαγωγή της 
ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. Τέτοιες δεξιότητες του επιτρέπουν να 
προωθήσει την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών στην παραγωγή αγαθών, οι οποίες θα 
αυξάνουν την παραγωγικότητα και θα μειώνουν το κόστος παραγωγής. 
Ικανότητες 

Εξασκώντας συστηματικά τις παραπάνω δεξιότητες και τις διατιθέμενες γνώσεις, ο φοιτητής 
αναπτύσσει ικανότητες τέτοιες ώστε να διατυπώνει και να επιλύει προβλήματα πολυσταδιακών 
αποφάσεων με τη χρήση αναδρομικών εξισώσεων και σχέσεων, να βρίσκει την κατάλληλη 
ακολουθία αποφάσεων για την επίλυση ενός σύνθετου και μεγάλης κλίμακας προβλήματος 
βελτιστοποίησης και να χρησιμοποιεί μεθόδους δυναμικού προγραμματισμού για την επίτευξη της 
βέλτιστης απόδοσης ενός παραγωγικού συστήματος. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Θεόδωρος Γκανέτσος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης και Παραγωγής 
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2014 έως σήμερα) Διευθυντής του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου 
«Μη-καταστροφικών ελέγχων» με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος με έμφαση στο 
σχεδιασμό μικροηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος».  
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: Εφαρμογές μη καταστροφικών τεχνικών στη 
μελέτη ημιαγώγιμων νανοδομών για το προσδιορισμό ατελειών, εφαρμογές μη καταστροφικών 
τεχνικών στο προσδιορισμός οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων σε υλικά για φωτοβολταϊκά, 
Χρήση φορητών μη-καταστροφικών τεχνικών για in-situ ανάλυση, ποιοτική και ποσοτική, 
αρχαιολογικών ευρημάτων, προσδιορισμός χρωστικών και ταυτοποίηση υλικών σε πίνακες, με in-
situ φασματοσκοπικές τεχνικές σε Μουσεία (Museums) και Πινακοθήκες (Galleries). Έχει λάβει 
βράβευση από την DAAD για τον σχεδιασμό και υλοποίηση αυτόματου συστήματος σάρωσης με 
τη τεχνική Raman σε έργα τέχνης (πίνακες). Το εργαστήριο έχει διοργανώσει με επιτυχία σειρά 
σεμιναρίων (Θεωρία και Εργαστηριακές μετρήσεις) στον Πειραιά, στο Βόλο και στη Λάρισα. Οι 
εκπαιδευόμενοι Απόφοιτοι Αρχαιολόγοι, Συντηρητές, Ιστορικοί Τέχνης, Φυσικοί, Χημικοί, 
εκπαιδεύονται στη χρήση φορητών μη-καταστροφικών τεχνικών σε τέχνεργα. Με την 
ολοκλήρωση του σεμιναρίου (πιστοποιητικό παρακολούθησης ΚΕΔΙΒΙΜ) παραγματοποιούν οι ίδιοι 
μετρήσεις σε συνεργαζόμενα Μουσεία Βιβλιοθήκες ή Κέντρα Πολιτισμού. 
Ο Ευάγγελος Χ. Παπακίτσος είναι μέλος του ΕΔΙΠ (Δρ.) στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής 
Σχεδίασης και Παραγωγής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από τον Φεβρουάριο 2019) με 
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γνωστικά αντικείμενα τη Φυσική και τα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc) με έμφαση στις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Δρ.). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: 
η οργάνωση και διοίκηση έργων Πληροφορικής και Εκπαίδευσης, η επεξεργασία φυσικής 
γλώσσας, σε εφαρμογές που συμπεριλαμβάνουν τη γλωσσική ανάλυση, την επικοινωνία 
ανθρώπου-μηχανής, την αυτόματη μετάφραση και την αρχαιογλωσσολογία στην ψηφιοποίηση 
της γραπτής πολιτιστικής κληρονομιάς, η εφαρμογή διαχειριστικών μεθόδων στην προστασία του 
περιβάλλοντος (φυσικού, πολιτισμικού και κοινωνικού), οι μέθοδοι εκπαίδευσης και η διδακτική 
τόσο της κατάρτισης/επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όσο και των τεχνολογικών 
μαθημάτων/αντικειμένων, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Ο 
Ε.Χ. Παπακίτσος διαθέτει σειρά δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 
συνέδρια, ενώ έχει επιπλέον δημοσιευμένο έργο που αποτελείται από μονογραφίες, επιστημονικά 
δοκίμια, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και τεκμηρίωση λογισμικού. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <905> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1.  Επαρκή γνώση αλγόριθμων και σύγχρονων τεχνικών μηχανικής μάθησης και ανάλυσης μικρού 
και μεγάλου όγκου δεδομένων ανεξαρτήτου μορφής 
2.  Ικανότητα ανάλυσης προβλημάτων και εφαρμογών που απαιτούν την χρήση μεθόδων 
μηχανικής μάθησης 
3.  Δεξιότητες ανάπτυξης εφαρμογών μηχανικής μάθησης για την επίλυση προβλημάτων   
4.  Εμπειρία στην χρήση εργαλείων ανοιχτού λογισμικού όπως   Scikit-learn, Hadoop/MapReduce, 
Apache Spark. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1.  Αναγνωρίσουν και να αναλύσουν ένα πρόβλημα που αφορά μεγάλα δεδομένα σε δομημένη, 
ημι-δομημένη ή χωρίς δομή μορφή.  
2.  Επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο για αποδοτική επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων 
δεδομένων. 
3.  Κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των αλγορίθμων και να επιλέγουν το βέλτιστο αλγόριθμο για 
κάθε πρόβλημα.  
4.  Μοντελοποιήσουν ένα πρόβλημα πρόβλεψης χρονοσειρών, ταξινόμησης ή κατηγοριοποίησης 
κάνοντας χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης σε μικρό ή μεγάλο όγκο δεδομένων. 
5.  Επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία λογισμικού για την υλοποίηση του συστήματος για την 
επίλυση του προβλήματος. 
6.  Εφαρμόζουν τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση  
προτύπων, τον εντοπισμό τάσεων,  τη δημιουργία προβλέψεων, και την εξόρυξη γνώσης. 
7.  Αξιολογήσουν την απόδοση του συστήματος μηχανικής μάθησης. 
Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις παρακάτω γενικές ικανότητες: 
1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών. 
2. Αυτόνομη εργασία.  
3. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
4. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στην έννοια των μεγάλων δεδομένων και την μηχανική μάθηση 
2. Χειρισμός μεγάλων δεδομένων 
3. Είδη μάθησης, επιβλεπόμενη, μη επιβλεπόμενη, ενισχυτική μάθηση 
4. Παλινδρόμηση, ταξινόμηση, ομαδοποίηση, πρόβλεψη χρονοσειρών 



ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Παράρτημα 10» 

-130- 

5. Δέντρα αποφάσεων, Αλγόριθμος ID3, Αλγόριθμος C4.5 
6. Γραμμική Παλινδρόμηση, Λογιστική Παλινδρόμηση 
7. Κ κοντινότεροι γείτονες 
8. Μηχανές διανυσματικής στήριξης 
9. Κ μέσοι 
10. Μέθοδοι συνόλων ταξινομητών 
11. Υπολογιστικά εργαλεία ανοικτού κώδικα, σε γλώσσα Python για υλοποίηση μοντέλων 

μηχανικής μάθησης και μεγάλων δεδομένων Hadoop/MapReduce, Apache Spark 
12. Εφαρμογές αλγορίθμων μηχανικής μάθησης σε μικρά και μεγάλα δεδομένα που αφορούν 

πρακτικά προβλήματα 
13. Αξιολόγηση μοντέλων μηχανικής μάθησης 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 78 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 39 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ατομική μελέτη (project), με παρουσίαση και τελική 
προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Dean J., Big Data, Data Mining, and Machine Learning, Wiley, 2014 
2. C.M.Bishop Pattern Recognition and Machine Learning,Springer,2011 
3. S Theodoridis and K Koutroumbas, PatternRecognition, Academic Press 4thedition,2008 
4. Guido S., Müller A., Introduction to Machine Learning with Python, O'Reilly Media, 2016 
5. T. Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill (International Edition), 1997. 
6. S. Raschka. Python Machine Learning. Packt Publishing, 2015. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες θεωρητικές και 
πρακτικές γνώσεις στο πεδίο της μηχανικής μάθησης και ανάλυσης μικρού και μεγάλου όγκου 
δεδομένων ανεξαρτήτου μορφής. Θα αναγνωρίζει τους τύπους των προβλημάτων της μηχανικής 
μάθησης καθώς και των μεθόδων που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Θα μελετήσει μεθόδους 
και τεχνικές που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων για την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης 
και εφαρμογών ταξινόμησης ή κατηγοριοποίησης για τη λήψη αποφάσεων.  Θα είναι σε θέση να 
επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο για αποδοτική επεξεργασία και ανάλυση μικρών ή μεγάλων 
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δεδομένων και τα αντίστοιχα εργαλεία για την ανάπτυξη συστημάτων. Θα έρθει σε επαφή με 
εξιδεικευμένα πεδία εφαρμογής όπως η μηχανική   όραση, η πρόβλεψη χρονοσειρών και η 
αναγνώριση φυσικής γλώσσας. 
Δεξιότητες 

Με το συνδυασμό διαλέξεων, εργαστηριακών μαθημάτων και εκπόνησης μελετών (projects) 
σχετικών με την επίλυση προβλημάτων με χρήση δεδομένων πραγματικών συνθηκών ο φοιτητής 
θα αποκτήσει δεξιότητες στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμων.  Θα κατανοεί τις 
διαφορές μεταξύ των αλγοριθμικών και υπολογιστικών τεχνικών αιχμής και να επιλέγει το βέλτιστο 
αλγόριθμο για κάθε πρόβλημα.  Θα μπορεί να σχεδιάσει, αναπτύσσει και αξιολογήσει εφαρμογές 
λογισμικού μηχανικής μάθησης και ανάλυσης δεδομένων με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα. 
Ικανότητες 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα αναγνώρισης και  ανάλυσης 
προβλημάτων που επιλύονται αποτελεσματικά με την χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης και 
ανάλυσης πραγματικών δεδομένων ανεξαρτήτου όγκου ή δομής. Θα διαθέτει την ικανότητα 
εφαρμογής καταλλήλων αλγόριθμων μηχανικής μάθησης και να τους υλοποιεί  ανάλογα με το υπό 
επίλυση πρόβλημα, εφαρμόζοντας κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού και πλατφόρμες 
υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων.  Θα διαθέτει εμπειρία εφαρμογής των γνώσεων που 
απέκτησε από τα εργαστηριακά μαθήματα αλλά και την εκπόνηση της μελέτης (project) για την 
επίλυση προβλημάτων που απαιτούν ελεύθερη, αναλυτική και δημιουργική σκέψη.  Παράλληλα θα 
έχει αναπτύξει αυτονομία και ικανότητες σχεδιασμού και διαχείρισης έργων. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Γρηγόριος Νικολάου είναι Λέκτορας Εφαρμογών με εξειδίκευση στην επεξεργασία σήματος και 
τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην μοντελοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο.  Διαθέτει 
δεκαπενταετή εμπειρία στην οργάνωση και διδασκαλία σχετικών μαθημάτων σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο.  Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες σχετικών με εφαρμογές 
μηχανικής μάθησης, μηχανικής όρασης, συστημάτων αυτόματου ελέγχου και αυτόνομα οχήματα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <906> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕY 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:  
1. Έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στις τεχνολογίες των ασύρματων δικτύων περιλαμβανομένων και 
των δικτύων κινητών επικοινωνιών και στις εφαρμογές αυτών στην παραγωγική διαδικασία. 
2. Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για τη σχεδίαση εφαρμογών για φορητές συσκευές όπως και 
εφαρμογών που λαμβάνουν δεδομένα από φορητές συσκευές (ως φορητές συσκευές νοούνται 
όλες οι φορητές συσκευές με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας, πχ. Tablet, αισθητήρες, robot 
κ.λ.π.)  
3. Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογικών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών για 
φορητές συσκευές όπως andoid studio, react κ.α.  
4. Διαθέτουν κριτική επίγνωση και να αξιολογούν τις τεχνολογίες που είναι κατάλληλες για κάθε 
εφαρμογή και φάση της παραγωγικής διαδικασίας ή τα διαφορετικά περιβάλλοντα  
5. Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σχεδίασης εγγενών εφαρμογών (native applications)  
Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εφαρμογές Android. 
6. Διαθετουν εξειδικευμένες γνώσεις διερεύνησης της αγοράς των σχετικών εφαρμογών και της 
δυναμικής διείσδυσης μια εφαμοργής σε αυτή 
7. Γνωρίζουν τη διαδικασία οργάνωσης και εκτέλεσης έργων ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές 
συσκευές  
8. Έχουν κριτική επίγνωση επιχειρηματικών μοντέλων (Business model) τα οποία λαμβάνονται υπ’ 
όψιν κατά το σχεδιασμό των εφαρμογών αυτών 
9. Έχουν υψηλή αντίληψη ζητημάτων διαλειτουργικότητας  
Γενικές Ικανότητες 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα έχουν τις παρακάτω ικανότητες:  
Κατανόηση των αρχών σχεδίασης και αξιολόγησης των τεχνολογιών ασύρματων δικτύων  
Κατανόηση των τεχνολογιών ασύρματων δικτύων όπως wi-fi, LoRa, 5Gκαι άλλα  
Αξιολόγηση κινητών συσκευών Android και των εφαρμογών τους. 
Κατανόηση για τη σχεδίαση εφαρμογών μέσω των πλατφορμών ανάπτυξης. 
Ικανότητα διαλόγου και επικοινωνίας για την ανάπτυξη εφαρμογών. 
Ικανότητα παρακολούθησης της διεθνούς βιβλιογραφίας και των επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Ικανότητα αντίληψης προβλημάτων, ανάλυσης και σύνθεσης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα, στις διαφορετικές τεχνολογίες  

2. Διερεύνηση των ασύρματων συστημάτων και των εφαρμογών αυτών σε 

βιομηχανικά/παραγωγικά περιβάλλοντα 

3. Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για την υποστήριξη των διαφορετικών φάσεων της 



ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Παράρτημα 10» 

-133- 

παραγωγικής διαδικασίας 

4. Εισαγωγή στον κινητό υπολογισμό, αναδυόμενες κινητές τεχνολογίες και εφαρμογές, ζητήματα 

και προκλήσεις. 

5. Εφαρμογές και υπηρεσίες έξυπνων κινητών, πλατφόρμες λογισμικού κινητού υπολογισμού, 

κινητός ιστός, σχεδιασμός προσαρμοστικών ιστοτόπων, γεωεντοπισμός, 

6. Σχεδιασμός εφαρμογών με επίγνωση πλαισίου, αρχιτεκτονική πλατφόρμας Android.  

7. Προγραμματισμός σε περιβάλλον Android, μελέτες περίπτωσης. 

8. Χρήση του Android Studio για ανάπτυξη εφαρμογών. 

9. Εφαρμογές και Δραστηριότητες. 

10. Διεπαφή Χρήστη και  Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη. 

11. Νήματα και Χειριστές. 

12. Αποθήκευση Δεδομένων, τρόποι αποθήκευσης. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Διαλέξεις,Ασκήσεις Πράξης, Εργαστηριακές ασκήσεις, 

Εργασίες-παρουσιάσεις 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Σεμινάρια 10 

Εργαστηριακή Άσκηση 10 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 40 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 30 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Eργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση και τελική 
ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
(1) Κινητές Τεχνολογίες. Συγγραφείς: Δαμιανός Γαβαλάς, Βλάσης Κασαπάκης, Θωμάς 
Χατζηδημήτρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2015 
(Κωδικός ‘Εύδοξος’: 50657185).  
(2) Ι. Έλληνας, Ν. Έλληνας, “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Android”, Τζιόλας, 2014, ISBN: 
978-960-418-453-8, (κωδικός ‘Εύδοξος’: 41954973). 
(3) Wei-Meng Lee, “Beginning Android Application Development”, Wiley, 2011. 
Mark L. Murphy, “The Busy Coder’s Guide to Android development”, CommonsWare, 2010. 
(4) Marko Gargenta, “Learning Andoid”, O’Reilly. 
(5) Mobile Design and Development: Practical concepts and techniques for creating mobile sites 
and web apps, Brian Fling, Publisher: O'Reilly, 2009.  
(6) Android Προγραμματισμός, 2ηΕκδοση, Abbey Deitel,Harvey M. Deitel,Paul J. Deitel, 
ΕκδόσειςΜ.Γκιούρδας, 2014.  
(7) Programming the Mobile Web, M. Firtman, 2nd edition, O’ Reilly Media, 2011.  

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
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7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στο 
πεδίο των σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές συσκευές (tablet, smartphones) και 
εφαρμογές που χρησιμοποιούν δεδομένα από φορητές συσκευές (π.χ. αισθητήρες) που 
χρησιμοποιούνται ή/και υποστηρίζουν την παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων γνώσεων αιχμής 
όπως η σχεδίαση σύνθετων διεπαφών με το χρήστη, ανάπτυξη εγγενών (native mobile) και 
υβριδικών (hybrid). Ο φοιτητές αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις οργάνωσης της ανάπτυξης 
εφαρμογών που αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα σχετικά με την παραγωγική διαδικασία ή με 
την εμπορική διαδικασία.  
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη ανάλυση 
απαιτήσεων, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων εφαρμογών για φορητές συσκευές. 
Αποκτά δεξιότητες σχετικά με την ανάπτυξη σε διαφορετικά πλαίσια (frameworks) και στη 
σχεδίαση εφαρμογών με πολλές και διαφορετικές απαιτήσεις. Έτσι, το μάθημα προσδίδει στο 
φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων σύνθεσης νέων, 
καινοτόμων και εφαρμογών. Επίσης, αποκτά δεξιότητες ανάπτυξης μικρών επιχειρηματικών 
μοντέλων διενεργώντας μικρής έκτασης έρευνες αγοράς και εκτιμώντας το κόστος ανάπτυξης των 
εφαρμογών.  
Ικανότητες 

Η προδιαγραφή των ανατιθέμενων εργασιών που στοχεύουν στην προδιαγραφή και ανάπτυξη 
εφαρμογών για φορητές συσκευές περιλαμβάνει λειτουργικά και τεχνο-οικονομικά κριτήρια και 
περιορισμούς οι οποίοι προσομοιώνουν καταστάσεις στην επαγγελματική και βιομηχανική 
πρακτική. Επίσης, στο πλαίσιο της εκπόνησης, οι φοιτητές αναλαμβάνουν ευθύνες και  
πρωτοβουλίες σε θέματα διερεύνησης της αγοράς και του κόστους ανάπτυξης καθώς και σε 
θέματα σχεδίασης της εφαρμογής. Επίσης αναλαμβάνουν πρωτοβουλία στην επιλογή των 
τεχνολογιών που θα χρησιμοποιήσουν και αναπτύσσουν ικανότητες κατάρτισης επιχειρηματικών 
πλάνων.  

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η κ. Ε. Α. Λελίγκου είναι Επ. Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο θέσης «Δίκτυα υπολογιστών με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές web server». Οργανώνει και διδάσκει το μάθημα της 
«σχεδίασης εφαρμογών για φορητές συσκευές» το τελευταίο έτος στο ΠαΔΑ ενώ το αντίστοιχο 
μάθημα έχει οργανώσει και διδάξει για 3 έτη στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Το επιστημονικό της έργο 
περιλαμβάνει εργασίες στον ευρύτερο χώρο των εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής 
(συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών κινητών) για διάφορους τομείς της οικονομίας.   
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <907> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεματολογίας της Ρομποτικής, με έμφαση 
στις βιομηχανικές εφαρμογές της Ρομποτικής. 
2. Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, διατύπωση και ανάλυση πρακτικών συστημάτων 
Ρομποτικής, και ειδικότερα εκείνων που χρησιμοποιούν Βιομηχανικούς Ρομποτικούς Βραχίονες. 
3. Γνώση και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σχεδίασης, προγραμματισμού και 
αποσφαλμάτωσης συστημάτων Ρομποτικής. 
Αναλυτικότερα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να αναγνωρίζουν και να απαριθμούν τα βασικά μέρη ενός συστήματος Ρομποτικής και, 
ειδικότερα, τα υποσυστήματα που απαρτίζουν μια σύνθετη ολοκληρωμένη διάταξη Ρομποτικής. 
2. Να διατυπώνουν σε μορφή διαγράμματος λειτουργικών και πληροφοριακών συνδέσεων 
(αρχιτεκτονική) και σε μορφή δομικού και λειτουργικού διαγράμματος  ένα σύστημα Ρομποτικής. 
3. Να απαριθμούν και να περιγράφουν τα συνήθη προβλήματα σύνθεσης και προγραμματισμού 
ενός βιομηχανικού συστήματος Ρομποτικής. 
4. Να εξηγούν, με τη μορφή σύντομης έκθεσης, τις μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης για τα 
συνήθη προβλήματα οργάνωσης του ρομποτικού έργου σε βιομηχανικές εφαρμογές. 
5. Να διατυπώνουν, με τη μορφή σύντομης έκθεσης ή και κατάλληλων διαγραμμάτων χρονισμού 
ή παραδειγμάτων κώδικα, τη λειτουργία ελέγχου σε ένα σύστημα Ρομποτικής. 
8. Να καταστρώνουν και να παρουσιάζουν παραδείγματα ολοκληρωμένης διάταξης Ρομποτικής 
(υλισμικό, λογισμικό) με αισθητήρια, όργανα δράσης, μονάδα ελέγχου. 
9. Να διατυπώνουν τη μαθηματική περιγραφή, και να χρησιμοποιούν κατάλληλα μαθηματικά και 
υπολογιστικά μέσα για την αριθμητική επίλυση και προσομοίωση της της κινηματικής και 
δυναμικής συπεριφοράς ενός Βιομηχανικού Ρομποτικού Βραχίονα. 
10. Να διαμορφώνουν μαθηματικά μοντέλα και συστήματα για τον αυτόματο έλεγχο της κίνησης 
ενός Βιομηχανικού Ρομποτικού Βραχίονα. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Ικανότητα για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών διαδικτύου και βιβλιογραφικής έρευνας και δικτύωσης.  
2. Ικανότητα για λήψη αποφάσεων, μέσω της επεξεργασίας λύσεων και μέσω της επεξεργασίας 
επιλογών για την εκπόνηση των αντιθέμενων εργασιών και ασκήσεων. 
3. Ικανότητα για αυτόνομη εργασία, μέσω της εκπόνησης ατομικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
4. Ικανότητα για ομαδική εργασία, μέσω της εκπόνησης ομαδικά εκτελούμενων εργασιών και 
ασκήσεων. 
5. Ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης έργων, μέσω της ανάληψης και εκπόνησης 
ολοκληρωμένων εργασιών (project). 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Υπόβαθρο της Ρομποτικής: αντικείμενο της Ρομποτικής και εφαρμογές των ρομπότ, με έμφαση 
στη Βιομηχανία. 
2. Ο Βιομηχανικός Ρομποτικός Βραχίονας (ΒΡΒ): δομή ("αρχικτεκτονική"), δομικά χαρακτηριστικά, 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ΒΡΜΒ.  
3. Υπόβαθρο της κινηματικής: γεωμετρία της στροφικής κίνησης, γεωμετρία του ομογενούς 
μετασχηματισμού. 
4. Ευθύ κινηματικό πρόβλημα του ΒΡΒ, αποτύπωση με τη σύμβαση της Κινηματικής Αλυσίδας και 
τη σύμβαση Denavit-Hartenberg. 
5. Αντίστροφο κινηματικό πρόβλημα, αναλυτική / γεωμετρική επίλυση, και αριθμητική επίλυση με 
χρήση του Ιακωβιανού πίνακα. 
6. Έλεγχος κίνησης του ΒΡΒ: ηλεκτρικοί ενεργοποιητές, proportional-derivative. 
7. Σχεδιασμός τροχιάς: σχεδιασμός με γραμμικά τμήματα και παραβολικές μίξεις. 
8. Προγραμματισμός Ρομποτικού έργου στο βιομηχανικό περιβάλλον: οργάνωση και ροή 
πληροφορίας, υλικό και λογισμικό, μέθοδοι προγραμματισμού. 
 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 25 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 15 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 40 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 50 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση 
και τελική ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) «Εισαγωγή στη Ρομποτική», Κουμπουλής Φ., Μέρτζιος Β.,  εκδ. Παπασωτηρίου, 2002 
[Εύδοξος 9626] 
(2) «Εισαγωγή στη Ρομποτική», Graig J., εκδ. Τζιόλα, 2009 [Εύδοξος 18548724] 
(3) «Ρομποτική», Εμίρης Δ. κ Κουλουριώτης Δ., εκδ. ΣΕΛΚΑ-4Μ, 2006 [Εύδοξος 2020] 
(4) «The Robotics Primer» M. J. Mataric, MIT Press, 2007 
(5) «Anatomy of a Robot» C. M. Bergren, McGraw-Hill, 2003 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες γνώσεις στο 
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πεδίο των τεχνολογιών και των εφαρμογών των ρομπότ, συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων αιχμής 
όπως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων ρομποτικής και ανάλυση σύνθετων 
βιομηχανικών συστημάτων (manufacturing cells) τα οποία ενσωματώνουν ρομπότ και 
προχωρημένες. Αυτές οι γνώσεις είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών 
ρομποτικής στην βιομηχανία. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής έρχεται σε επαφή 
και χειρίζεται διαφορετικές τεχνολογίες και διαφορετικά πεδία εφαρμογής των ρομπότ. Έτσι, ο 
φοιτητής αναπτύσει σφαιρική και κριτική αντίληψη των σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται στη Ρομποτική και του τρόπου με τον οποίο συνδέονται με τις ανάγκες της 
βιομηχανίας. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και 
αξιολόγηση ρομποτικών ομοιωμάτων, με συγκεκριμένο λειτουργικό στόχο που προσιδιάζει σε 
βιομηχανικές εφαρμογές, και αποτελούμενων από μηχανισμό, κινητήρες, αισθητήρια, ηλεκτρονικά 
μέρη και συστήματα καθοδήγης από λογισμικό σε υπολογιστή. Έτσι, με την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος, ο φοιτητής αναπτύσει εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων σύνθεσης νέων και καινοτόμων εφαρμογών στη Ρομποτική, έναν τομέα ο οποίος 
από τη φύση του απαιτεί διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 
Ικανότητες 

Η προδιαγραφή των ανατιθέμενων εργασιών ανάπτυξη λύσεων Ρομποτικής περιλαμβάνει 
λειτουργικά και τεχνο-οικονομικά κριτήρια και περιορισμούς οι οποίοι προσομοιώνουν καταστάσεις 
στην επαγγελματική και βιομηχανική πρακτική. Επίσης, στο πλαίσιο της ομαδικής εκπόνησης,  
φοιτητές αναλαμαβάνουν ευθύνες και  πρωτοβουλίες σε θέματα σύνθετων τεχνολογικών 
αναπτύξεων όπως η κατανομή του έργου σε ενότητες και υπεύθυνους, η διαχείριση και ο 
συγκερασμός των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόοδου 
του έργου κλπ. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Γ. Χαμηλοθώρης είναι Καθηγητής Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο θέσης «Προηγμένα 
Συστήματα Ελέγχου». ). Οργανώνει και διδάσκει το μάθημα της Ρομποτικής σε προπτυχιακό και 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα τελευταία 15 έτη. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες 
στο γνωστικό αντικείμενο της Ρομποτικής και των προηγμένων μεθόδων ελέγχου ψηφιακών 
ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, γενικότερα. 
Ο κ. Α. Χατζόπουλος είναι Λέκτορας Εφαρμογών με εξειδίκευση στις ψηφιακές εφαρμογές και 
κατασκευές. Ο κ. Χατζόπουλος διαθέτει υπερ-δεκαετή διδακτική εμπειρία στην εργαστηριακή 
διδασκαλία και υποστήριξη μαθημάτων Ρομποτικής, εφαρμογών μικρο-ελεγκτών, ψηφιακών  
ηλεκτρονικών και συναφων αντικειμένων. Επίσης, εκπονεί Διδακτορική Διατριβή με αντικείμενο 
προηγμένες εποικοδομητικές μεθόδους στον τομέα της εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics), με κύρια εστίαση στην εκπαιδευτική Ρομποτική. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <908> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση σε ένα 
εξειδικευμένο πεδίο της τεχνολογίας, αυτό της επιτήρησης (monitoring) ορθής λειτουργίας 
παραγωγικών συστημάτων με τη χρήση μεθόδων που δεν επηρεάζουν την ακεραιότητα και 
λειτουργικότητά τους. Πρόκειται για μεθόδους αιχμής που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου 
παραδοσιακοί τρόποι όπως η θέση εκτός λειτουργίας και αποσυναρμολόγηση ενός παραγωγικού 
συστήματος για την διάγνωση της σωστής ή μη λειτουργίας του δεν είναι αποδεκτές λύσεις. Ο 
φοιτητής εκκινεί με γνώσεις που αποκτήθηκαν σε μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων όπως η 
συλλογή πειραματικών μετρήσεων από μη-καταστροφική διέγερση συστήματος, η εν γένει 
ψηφιακή επεξεργασία τους στο διακριτό χρόνο και η δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης 
λειτουργίας συστήματος. Στόχος είναι ο συνδυασμός με καινοτόμο τρόπο των γνώσεων αυτών 
εφαρμόζοντας μεθόδους λήψης αποφάσεων σχετικών με την ορθή ή μη λειτουργία του 
παραγωγικού συστήματος. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να γνωρίζουν τις διαφορετικές κατηγορίες μεθοδολογιών μη-καταστροφικού ελέγχου 
συστημάτων και τις δυνατότητες εφαρμογής κάθε κατηγορίας. 
2. Να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τα δεδομένα του μη-καταστροφικού χαρακτηρισμού 
για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας και της ποιότητας των υλικών και κατασκευών.  
3. Να παρακολουθούν έχοντας εικόνα της υγιούς λειτουργίας ενός υλικού ή μιας κατασκευής 
με σκοπό την αξιολόγηση της φθοράς (γήρανσης) του υλικού 
4. Να αντιληφθούν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ της απόκρισης ενός συστήματος και της 
εσωτερικής του κατάστασης. 
5. Να συνδυάζουν γνώσεις τόσο μοντελοποίησης όσο και ανάλυσης σήματος απόκρισης 
συστήματος για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την εσωτερική δομική του κατάσταση. 
6. Να υλοποιήσουν τις βασικές μεθοδολογίες σε Η/Υ και να εξάγουν συμπεράσματα για την 
εφαρμοσιμότητά τους σε τυπικές περιπτώσεις εφαρμογών συστημάτων. 
Γενικές Ικανότητες 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών: Η λήψη απόφασης για την ορθή ή μη λειτουργία συστήματος με 
χρήση δεδομένων μη-καταστροφικής διέγερσής του βασίζεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
ανάλυσης, μελέτης και σύνθεσης δεδομένων της λειτουργίας του συστήματος με χρήση των 
σχετικών τεχνολογιών. 
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων μη 
καταστροφικής διέγερσης απαιτεί την ικανότητα προσαρμογής του σχεδιαστή σε νέες 
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καταστάσεις που συνδέονται με την φύση κάθε φορά του υπό μελέτη συστήματος. Αυτό είναι 
εύλογο διότι άλλες δυνατότητες μετρήσεων και ανάλυσης απαιτούνται για ένα έκθεμα μουσείου 
σε σχέση με αυτές που επιτρέπονται σε μια μηχανολογική κατασκευή. 
3. Λήψη αποφάσεων: Η έκδοση συμπεράσματος σχετικά με την ορθή ή όχι λειτουργία μιας 
κατασκευής χρησιμοποιώντας δεδομένα διέγερσής της από τη φύση της αναπτύσσει την 
ικανότητα του σχεδιαστή για λήψη αποφάσεων. 
4. Αυτόνομη εργασία: Η ανάλυση και αξιολόγηση του ορθού λειτουργίας μιας κατασκευής, 
αναπτύσσει την ικανότητα αυτόνομης παραγωγής ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων. 
5. Ομαδική εργασία: Η εκπόνηση τεχνικών μελετών από ομάδες εργασίας στα πλαίσια του 
μαθήματος προάγει την ικανότητα συνεργασίας. 
6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Το εύρος των εφαρμογών στις οποίες 
εφαρμόζονται οι μέθοδοι μη καταστροφικού ελέγχου συστημάτων εκτείνεται από αντικείμενα 
τέχνης, μουσειακά εκθέματα ως και σύνθετες τεχνικές ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές. 
Απαιτούνται, λοιπόν, γνώσεις και εμπειρία από πολλά τεχνικά πεδία, οπότε και είναι αυτονόητη η 
προαγωγή της ικανότητας εργασίας σε ομάδες με διεπιστημονική σύνθεση. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στον Μη Καταστρεπτικό Έλεγχο  
2. Θερμογραφία Υπερύθρου  
3.  Έλεγχος με υπερήχους  
4. Φασματοσκοπία Διάχυτης Ανάκλασης στο υπεριώδες, ορατό και εγγύς υπέρυθρο φάσμα 
(UV-VIS-NIR) με οπτική ίνα  
5. Φασματοσκοπία Φθορισμού Ακτίνων Χ  
6. Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier  
7. Δονητική φασματοσκοπία Raman 
8. Στοιχεία αναπαράστασης απόκρισης συστημάτων σε καθοριστικό πλαίσιο (deterministic 
framework): Δομές διακριτού χρόνου εισόδου/ εξόδου .  
9. Στοιχεία αναπαράστασης απόκρισης συστημάτων σε στοχαστικό πλαίσιο (stochastic 
framework): Χρονοσειρές με χαρακτηριστικά αυτοπαλινδρόμησης (AR) ή/και κινητού μέσου όρου 
(MA).  
10. Μεθοδολογία σύγκρισης σημάτων καθοριστικών (deterministic) δυναμικών συστημάτων – 
Ανίχνευση προβλήματος (βλάβης). 
11. Μεθοδολογία σύγκρισης σημάτων στοχαστικών (stochastic) δυναμικών συστημάτων – 
Στατιστικές μέθοδοι ανίχνευσης προβλήματος (βλάβης). 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 78 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών 52 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων: 50%. 
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2. Εκπόνηση εργασιών (μελετών): 50%. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Μη καταστρεπτικές και φασματοσκοπικές μέθοδοι εξέτασης των υλικών, Κουή, 
Μαρία,Αβδελίδης, Νικόλαος,Θεοδωρακέας, Παναγιώτης,Χειλάκου, Ελένη 2015 
http://hdl.handle.net/11419/6168   
2. Ψηφιακός Έλεγχος, Κλασσικός Σύγχρονος Εξελικτικός Με Matlab, Σύρκος Γεώργιος, 2004 
3. Ljung L. System Identification: Theory for the User, Prentice Hall information and system 
sciences series, 1999. 
4. Fault-Diagnosis Applications. Model-Based Condition Monitoring: Actuators, Drives, 
Machinery, Plants, Sensors, and Fault-tolerant Systems. R. Isermann Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg 2011, ISBN 978-3-642-12766-3 

 

2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
3. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση σε ένα 
εξειδικευμένο πεδίο της τεχνολογίας, αυτό της επιτήρησης (monitoring) ορθής λειτουργίας 
παραγωγικών συστημάτων με τη χρήση μεθόδων που δεν επηρεάζουν την ακεραιότητα και 
λειτουργικότητά τους. Πρόκειται για μεθόδους αιχμής που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου 
παραδοσιακοί τρόποι όπως η θέση εκτός λειτουργίας και αποσυναρμολόγηση ενός παραγωγικού 
συστήματος για την διάγνωση της σωστής ή μη λειτουργίας του δεν είναι αποδεκτές λύσεις. Ο 
φοιτητής εκκινεί με γνώσεις που αποκτήθηκαν σε μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων και που 
προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως η συλλογή πειραματικών μετρήσεων από 
μη-καταστροφική διέγερση* συστήματος, η εν γένει ψηφιακή επεξεργασία τους στο διακριτό 
χρόνο και η δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης λειτουργίας συστήματος. Μαθαίνει να συνδυάζει 
και να αξιοποιεί με καινοτόμο τρόπο τις γνώσεις αυτές εφαρμόζοντας μεθόδους λήψης 
αποφάσεων σχετικών με την ορθή ή μη λειτουργία του παραγωγικού συστήματος.  
*Ο όρος «μη-καταστροφική διέγερση» χαρακτηρίζει προφίλ πειραματικής καταπόνησης σχεδιασμένο ώστε να μην επιφέρει 
υποβάθμιση της εσωτερικής δομικής κατάστασης ενός παραγωγικού συστήματος. 

Δεξιότητες 

Ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης θεωρητικής διδασκαλίας και ομαδικής εργασίας, ο φοιτητής 
αναπτύσσει εξειδικευμένες επιστημονικές δεξιότητες επίλυσης του προβλήματος διάγνωσης ορθής 
λειτουργίας των παραγωγικών συστημάτων μη καταστροφικό τρόπο, το οποίο αποτελεί και 
αντικείμενο εντατικής επιστημονικής έρευνας παγκοσμίως. Τέτοιες δεξιότητες του επιτρέπουν να 
προωθήσει την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών στην παραγωγή αγαθών οι οποίες θα 
αυξάνουν την παραγωγικότητα και θα μειώνουν το μέσο χρόνο μη-διαθεσιμότητας του 
εξοπλισμού παραγωγής.  
Ικανότητες 

Εξασκώντας συστηματικά τις παραπάνω δεξιότητες, ο φοιτητής αναπτύσσει ικανότητες βελτίωσης 
της αποδοτικότητας παραγωγικών συστημάτων αφού, μεταξύ άλλων, η έγκαιρη διάγνωση ορθής 
λειτουργίας βελτιώνει την προσαρμοστικότητά τους στο απρόβλεπτο (αλλαγή ποσοτικών 
απαιτήσεων παραγωγής, για παράδειγμα). Τέλος αναπτύσσει την ικανότητα έμμεσης 
διαμόρφωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στο σκέλος που αφορά στην ομαδική εργασία, 
εφόσον εκπαιδεύεται κατά την εκπόνηση ομαδικής εργασίας στην αρμονική και συντονισμένη 
εργασία ομάδας προς επίτευξη ενός κοινού σκοπού. 

 
4. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Θεόδωρος Γκανέτσος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 
Παραγωγής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2014 έως σήμερα) Διευθυντής του Θεσμοθετημένου 
Εργαστηρίου «Μη-καταστροφικών ελέγχων» με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος με 
έμφαση στο σχεδιασμό μικροηλεκτρονικών διατάξεων ισχύος».  
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: 
 Εφαρμογές μη καταστροφικών τεχνικών στη μελέτη ημιαγώγιμων νανοδομών για το 

προσδιορισμό ατελειών 
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 Εφαρμογές μη καταστροφικών τεχνικών στο προσδιορισμός οπτικών και ηλεκτρικών 
ιδιοτήτων σε υλικά για φωτοβολταϊκά 

 Χρήση φορητών μη-καταστροφικών τεχνικών για in-situ ανάλυση ποιοτική και ποστική 
αρχαιολογικών ευρημάτων 

 Προσδιορισμός χρωστικών και ταυτοποίηση υλικών σε πίνακες με in-situ φασματοσκοπικές 
τεχνικές σε Μουσεία (Museums) και Πινακοθήκες (Galleries) 

Βράβευση από την DAAD για τον σχεδιασμό και υλοποίηση αυτόματου συστήματος σάρωσης με 
τη τεχνική Raman σε έργα τέχνης (πίνακες).  
Το εργαστήριο έχει διοργανώσει με επιτυχία σειρά σεμιναρίων (Θεωρία και Εργαστηριακές 
μετρήσεις) στο Πειραιά, στο Βόλο και στη Λάρισα. Οι εκπαιδευόμενοι Απόγοιτοι Αρχαιολόγοι, 
Συντηρητές, Ιστορικοί Τέχνης, Φυσικοί, Χημικοί, εκπαιδεύονται στην χρήση φορητών μη-
καταστροφικών τεχνικών σε τέχχνεργα. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου (πιστοποιητικό 
παρακολούθησης ΚΕΔΙΒΙΜ) παραγματοποιούν οι ίδιοι μετρήσεις σε συνεργαζόμενα Μουσεία 
Βιβλιοθήκες ή Κέντρα Πολιτισμού. 
Ο Δημήτριος Δημογιαννόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 
και Παραγωγής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2010 έως σήμερα) με γνωστικό αντικείμενο 
«Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) – Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Εφαρμογές στην 
Αλγοριθμική Διάγνωση Βλαβών Συστημάτων». Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνονται: 
• Η αναγνώριση και (μη-)γραμμικός έλεγχος στοχαστικών συστημάτων [stochastic system 
identification and (non)linear control] με εφαρμογές σε αεροπορικά συστήματα. 
• O προσαρμοστικός έλεγχος συστημάτων (adaptive control).  
• Η ανάπτυξη αισθητηρίων μη-επαφής (contact-free sensors), όπως και αισθητηρίων 
ενσωματωμένων σε σύνθετα υλικά με στόχο τη μη-καταστροφική αλγοριθμική ανίχνευση και 
διάγνωση βλαβών κατασκευών. 
• Η μη-καταστροφική αλγοριθμική ανίχνευση και διάγνωση βλαβών (non- destructive 
algorithmic fault detection and diagnosis) στα πλαίσια ανάπτυξης μη-καταστροφικών 
αλγοριθμικών μεθόδων ελέγχου υγείας συστημάτων. Τα τελευταία περιλαμβάνουν εφαρμογές 
αεροναυπηγικής, βιοϊατρικής, τεχνολογίας τροφίμων και συνθέτων πολυμερών υλικών. Διαθέτει 
σειρά δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και είναι συνδικαιούχος Εθνικού 
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας με θέμα την ανάπτυξη μη-καταστροφικής μεθοδολογίας αξιολόγησης 
μηχανικών ιδιοτήτων (και άρα ποιότητας) αλιευμάτων βασισμένης σε αρχές αλγοριθμικής 
διάγνωσης βλαβών συστημάτων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <909> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και άριστη κατανόηση της θεωρίας και των αρχών των 
Κυβερνοφυσικών Συστημάτων καθώς και των μεθόδων σχεδίασης και εφαρμογής τους σε 
υφιστάμενα συστήματα. 
2. Γνώση και δεξιότητα στην ανάλυση αναγκών εφαρμογής Κυβερνοφυσικών Συστημάτων, τη 
σχεδίαση, οργάνωση, υλοποίηση, προγραμματισμό και λειτουργία Κυβερνοφυσικών Συστημάτων 
σε ζητούμενη εφαρμογή. 
3. Γνώση και ικανότητες σύνθεσης, αξιολόγησης και πρότασης ολοκληρωμένων συστημάτων 
Κυβερνοφυσικών Συστημάτων. 
Αναλυτικά οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράψουν, να αναλύσουν και να προδιαγράψουν ένα φυσικό σύστημα . 
2. Να μοντελοποιήσουν και να προδιαγράψουν τη σχεδίαση του συστήματος ελέγχου στο φυσικό 
επίπεδο. 
3. Να γνωρίζουν και να επιλέγουν τα κρίσιμα δομικά στοιχεία υλοποίησης των φυσικών 
συστημάτων ελέγχου. 
4. Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες διασύνδεσης φυσικών και υπολογιστικών 
συστημάτων. 
5. Να εφαρμόζουν τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων στο κυβερνετικό επίπεδο. 
6 Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. 
7. Να αξιολογούν και να προτείνουν τις βέλτιστες προσεγγίσεις σχεδίασης κυβερνοφυσικών 
συστημάτων. 

Γενικές Ικανότητες 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
3. Λήψη αποφάσεων  
4. Αυτόνομη εργασία  
5. Ομαδική εργασία  
6. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
7. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
8. Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
9. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
10. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
11. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στα Κυβερνοφυσικά συστήματα και στις εφαρμογές τους 
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2. Διασύνδεση φυσικού και υπολογιστικού περιβάλλοντος 
3. Αρχιτεκτονικές σχεδιασμού υλικού και υλισμικού ενσωματωμένων συστημάτων ελέγχου 
4. Ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα αισθητήρων  
5. Πύλες δεδομένων και ετερογενή δίκτυα δεδομένων 
6. Υπολογιστικό νέφος και μετατροπή δεδομένων σε πληροφορία 
7. Μοντελοποίηση και αναγνώριση φυσικών συστημάτων στον Κυβερνοχώρο 
8. Το επίπεδο της γνωστικής λειτουργίας 
9. Επανακαθορισμός λειτουργιών και ανάδραση με το φυσικό περιβάλλον 
10. Διεπαφές και αισθητήρες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας 
11. Σχεδίαση λογισμικού εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας 
12. Μοντελοποίηση φυσικών διεργασιών  
13. Ασφάλεια κυβερνοφυσικών συστημάτων 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 35 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 20 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 10 

Εκπόνηση μελέτης (project) 30 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 25 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

1. Γραπτή τελική εξέταση, με ερωτήσεις επίλυσης 

προβλημάτων (60%). 

2. Ομαδικές εργασίες (project), με παρουσίαση και ενδιάμεση 
και τελική ατομική προφορική εξέταση(40%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Σημειώσεις του διδάσκοντος 

 2. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν 
πολύ εξειδικευμένες γνώσεις σε πεδία αιχμής (state-of-art in  niche application domains). 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε γνωσιακές περιοχές που αποτελούν κύρια στοιχεία 
της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0) και που επίσης αποτελούν την βάση για 
πρωτότυπη σκέψη μιας και τα αντικείμενα του εν λόγω μαθήματος είναι οι βασικοί πυλώνες του 
παγκοσμίως ζητούμενου ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation)  όλων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στα αντικείμενα που θα διδαχθούν περιλαμβάνονται σύγχρονες 
τεχνολογίες αιχμής όπως: α) το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT: Internet of Things), β η 
νεφελουπολογιστική μηχανική (Cloud-Computing engineering),γ) η διαχείριση δεδομένων 
μεγάλου όγκου (Big Data management), δ) η Κυβερνοασφάλεια (Cyber-Security), ε) η 
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μοντελοποίηση δυναμικών φυσικών συστημάτων (dynamic systems modelling), καθώς και στ) τα 
ενσωματωμένα συστήματα που βασίζονται σε μικροελεγκτές (microcontroller-based embedded 
systems). Η μελέτη και η εφαρμογή από τους φοιτητές διαφορετικών φυσικών συστημάτων (λ.χ. 
της παραγωγής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό πάνελ, της ανάπτυξης ενός φυτού, της 
διαχείρισης μιας μονάδας αποταμίευσης και παροχής νερού, κ.α.) χρησιμοποιώντας σε βάθος όλες 
τις προαναφερόμενες τεχνολογίες αιχμής θα τους εμπνεύσει την κριτική σκέψη, την ικανότητα 
σύνθεσης, και την ικανότητα προσαρμογής νέων καινοτόμων λύσεων/συστημάτων σε υφιστάμενα 
περιβάλλοντα. 
Δεξιότητες 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα και στην καινοτομία προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: α) να περιγράψουν, να αναλύσουν και να 
προδιαγράψουν ένα φυσικό σύστημα, β) να μοντελοποιήσουν και να προδιαγράψουν τη σχεδίαση 
του συστήματος ελέγχου στο φυσικό επίπεδο. γ) να γνωρίζουν και να επιλέγουν τα κρίσιμα 
δομικά στοιχεία υλοποίησης των φυσικών συστημάτων ελέγχου. δ) να γνωρίζουν και να 
χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες διασύνδεσης φυσικών και υπολογιστικών συστημάτων, ε) να 
εφαρμόζουν τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων στο κυβερνητικό επίπεδο (cyber 
domain), στ) να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης 
πραγματικότητας, ζ) να αξιολογούν και να προτείνουν τις βέλτιστες προσεγγίσεις σχεδίασης 
κυβερνοφυσικών συστημάτων. Ειδικότερα, οι φοιτητές μέσω της μελέτης και ανάπτυξης 
πραγματικών εφαρμογών (real-world applications) θα αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες σχετικά 
με α) την χρήση και εργασία σε υπολογιστικά περιβάλλοντα εξομοίωσης και μοντελοποίησης 
φυσικών συστημάτων (λ.χ. Matlab/Simulink, LabVIEW, κ.α.), β) την αξιολόγηση, την επιλογή και 
την ενσωμάτωση/ολοκλήρωση αισθητήρων πάσης φύσεως, γ) την ανάπτυξη υλισμικού 
(firmware) για μικροελεγκτές ενσωματωμένους σε ασύρματους κόμβους μετρήσεων, δ) το 
σχεδιασμό θεωρητικού (schematics design) και τυπωμένου κυκλώματος (PCB design) μέρους ή 
του συνόλου ηλεκτρονικών συστημάτων βασισμένων σε μικροελεγκτές χρησιμοποιώντας 
εξελιγμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (IDE: Integrated Development Environments), ε) την 
αξιολόγηση, την επιλογή και την χρήση μικρομονάδων (modules) ασύρματης διασύνδεσης 
(wireless connectivity), στ) την ανάλυση και την ανάπτυξη προγραμμάτων/εφαρμογών 
νεφελοϋπολογιστικής νοημοσύνης (cloud intelligence) επιλέγοντας και αξιοποιώντας 
διαφορετικές/ετερογενείς διαδικτυακές υποδομές (heterogeneous web infrastructures) και 
εργαλεία ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού (λ.χ. Python, GO, κ.α.), βάσεων δεδομένων, 
διαδικτυακών εξυπηρετητών (web servers), λειτουργικών συστημάτων (Operation Sysyems), 
διαδικτυακών εφαρμογών διεπαφής ανθρώπου-μηχανής (human-machine interfaces/dashboards). 
Ικανότητες 

Οι κατάλληλα επιλεγμένες ομαδικές εργασίες σε επίπεδο εξαμήνου (projects) καλλιεργούν και 
αναπτύσσουν ικανότητες σχετικά με α) την ατομική και ομαδική εργασία καθοδηγούμενες από 
στόχους εντός προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, β) την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών κάνοντας χρήση όλων των απαραίτητων τεχνολογιών και μεθόδων, γ) την 
προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και περιβάλλοντα, δ) την λήψη αποφάσεων βάσει 
συστηματικών και ελεγχόμενα εμπειρικών προσεγγίσεων, ε) την αυτόνομη εργασία για 
συνεισφορά σε άλλες πολυθεματικές και διεπιστημονικές ομάδες που μοιράζονται κοινούς 
στόχους, στ) την εκτίμηση του εθνικού και του διεθνούς περιβάλλοντος, ζ) την παραγωγή νέων 
ερευνητικών ιδεών αλλά και νέων προτάσεων και λύσεων για την αγορά,  η) τον σχεδιασμό και 
διαχείριση έργων, θ) τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, και ι) την προαγωγή της ελεύθερης, 
δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, Οι φοιτητές θα μπορούν να διαχειρίζονται και να 
μετασχηματίζουν περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν 
νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μέσω των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που θα λάβουν στα πλαίσια του μαθήματος θα είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν όλες 
τις σημαντικότερες  τεχνολογίες και μεθόδους της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψη 
τις επερχόμενες κρίσιμες αλλαγές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το μάθημα των Κυβερνοφυσικών 
Συστημάτων επιτρέπει στους φοιτητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συνεισφορά στις 
επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές και για την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων. 
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8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Δρ. Δημήτριος Πυρομάλης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο θέσης  
«Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Υλικού και Υλισμικού Ασύρματα Διαδικτυωμένων 
Ενσωματωμένων Συστημάτων». Οργανώνει και διδάσκει αυτοδύναμα μαθήματα 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με αντικείμενα σχετικά με τις ερευνητικές του 
δραστηριότητες και το γνωστικό του αντικείμενο. Επίσης, είναι επιβλέπων σε ομάδα 
υποψηφίων διδακτόρων. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει άνω των 100 εργασίες σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη συστημάτων για την διαχείριση ενέργειας (energy management), την ασύρματη 
διασύνδεση συστημάτων (wireless connectivity), τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (wireless 
sensors networks), τον αυτόματο έλεγχο (automatic control and automation systems), και τα 
ενσωματωμένα συστήματα βασισμένα σ μικροελεγκτές (microcontrollers-based embed 
systems). Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται εκδόσεις για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και την βιομηχανία μ θέματα σχετικά με τα Συστήματα Συλλογής Δεδομένων, τα 
Ηλεκτρικά Κυκλώματα, τους Μικροελεγκτές, κ.α. Διαθέτει υπερ-εικοσιπενταετή παράλληλη 
προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα στο σχεδιασμό νέων συστημάτων-προϊόντων για την 
Ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων σε τομείς όπως η διαχείριση 
ενέργειας (energy management), η γεωργία ακριβείας (precision agriculture), τα συστήματα 
«έξυπνων» πόλεων (smart cities), η αυτοκινητοβιομηχανία (automotive systems), ο οικιακός 
αυτοματισμός (home automation), τα ιατρικά και αθλητικά συστήματα (health and athletic 
systems), καθώς και τα βιομηχανικά συστήματα (industrial systems). Στην ερευνητική του 
προϋπηρεσία περιλαμβάνονται πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων σε θέματα 
σχεδιασμού καινοτόμων συστημάτων για τον βιομηχανικό, οικιακό, ναυτιλιακό, ιατρικό, 
αγροτικό χώρο καθώς και για τον χώρο των συστημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <910> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ κ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας του 

Εξευγενισμού, των νόμων της μηχανικής και της χημικής κατεργασίας, των κανόνων 
διαδραστικής σχεδίασης, των αρχών παραγωγής ευφυών ενδυμάτων, που αποτελούν τη 
βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή 
σπουδής. 

2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και έλεγχο του Εξευγενισμού, στην απόδοση, αριστοποίηση και 
προτυποποίηση των μεθόδων του, στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του, 
που απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για 
την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 

3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου 
περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στην κατασκευή εξευγενισμένων υφασμάτων, στη σύνταξη 
ειδικών προδιαγραφών παραγωγής διαδραστικών προϊόντων. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν τις μεθόδους Εξευγενισμού, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του χρήστη 

των εξευγενισμένων ενδυμάτων, να επιλέγουν την καταλληλότερη επεξεργασία. 
2. Να εξηγούν τις δυνατότητες της διαδραστικής τεχνολογίας, να εκτιμούν τις προοπτικές 

της. 
3. Να υπολογίζουν τις παραμέτρους εφαρμογής των επεξεργασιών Εξευγενισμού, να 

εξετάζουν τις εφαρμογές της έξυπνης ένδυσης. 
4. Να συνδυάζουν καθιερωμένες διεργασίες Εξευγενισμού με σύγχρονες διαδραστικές δομές, 

να σχεδιάζουν βελτιώσεις ιδιοτήτων σε έξυπνα προϊόντα, να αναπτύσσουν ενδύματα με 
ειδικά χαρακτηριστικά, να διαφοροποιούν τις εφαρμογές των υφασμάτων. 

5. Να συνθέτουν διαδικασίες διαδραστικού Εξευγενισμού, να οργανώνουν την παραγωγή 
διαδραστικών προϊόντων, να αναθεωρούν τους όρους και τη δεοντολογία παραγωγής. 

6. Να συγκρίνουν μεθόδους και προϊόντα Εξευγενισμού, να αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα των διαδραστικών υλικών, να υποστηρίζουν ορθές πρακτικές 
Εξευγενισμού. 

7. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (μέσω της εφαρμογής των 
τεχνολογιών του Εξευγενισμού και της διαδραστικής σχεδίασης). 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας συστημάτων και 
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προϊόντων Εξευγενισμού. 
Λήψη αποφάσεων, με σύνθεση και αξιοποίηση των αρχών του Εξευγενισμού και της διαδραστικής 
σχεδίασης. 
Αυτόνομη εργασία, με άριστη γνώση κανονισμών και νομοθεσίας. 
Ομαδική εργασία, με ικανότητα διαλόγου, κριτικής και αυτοκριτικής. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης. 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Μηχανικός Εξευγενισμός και στόχοι του. Κατεργασίες αντισυστολής. Μέθοδοι χημικού 
εξευγενισμού και φινιριστικά προϊόντα. Μαλάκωμα, κολλάρισμα, αδιαβροχοποίηση και 
εξευγενισμός υδροφοβίας, αντιπυρικός, αντιστατικός, αντισκωρικός, διατήρησης μορφής. Ειδικά 
φινιρίσματα, αντισηπτικό, επιβάρυνσης. Μηχανολογικός εξοπλισμός και ιδιαιτερότητες χρήσης. 
Διαδικασίες εξευγενισμού ανάλογα με την ύφανση και την πλέξη των υφασμάτων. Σύγκριση 
μεθόδων και προϊόντων εξευγενισμού σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους. Διαδραστικά 
υλικά και προϊόντα. Διαδραστική σχεδίαση. Έξυπνες και ευφυείς διαδραστικές δομές. Αγώγιμα 
πολυμερή, ενεργοποιητές. Διαδραστικά πολυμερή, υφάσματα και πολυμερικές μεμβράνες. 
Πολυμερή μνήμης μορφής. Υφάσματα ενισχυμένων δομών ελέγχου δικτύωσης. Δίκτυα Bragg και 
διαχείριση φωτός. Ιματισμός ψύχους. Διαχείριση θερμότητας, θερμομονωτικά, θερμορυθμιστικά, 
θερμοευαίσθητα υφάσματα. Έξυπνα υφάσματα για ιατρικές εφαρμογές. Μεμβράνες διαχωρισμού 
αερίων. Εφαρμογές του Εξευγενισμού στη σχεδίαση και παραγωγή ευφυών διαδραστικών 
ενδυμάτων. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
D. Heywood, Textile Finishing, The Society of Dyers and Colourists (2003) 
W. D. Schindler, P. J. Hauser, Chemical Finishing of Textiles, The Textile Institute (2004) 
A. Demir, H. M. Behery, Synthetic Filament Yarn: Texturing Technology, Prentice Hall (1997) 
K. Lacasse, W. Baumann, Textile Chemicals: Environmental Data and Facts, Springer (2004) 
B. Wulfhorst, T. Gries, D. Veit, Textile Technology, Hanser Verlag (2006) 
P. E. Slade, Handbook of Fiber Finish Technology, Marcel Dekker, Inc (1998) 
A. K. Sen, Coated Textiles: Principles and Applications, CRC Press (2007) 
X. Tao, Wearable Electronics and Photonics, Woodhead Publishing Ltd (2005) 
X. Tao, Smart Fibres, Fabrics and Clothing, Woodhead Publishing Ltd (2001) 
R. Shishoo, Textiles in Sport, Woodhead Publishing Ltd/The Textile Institute (2005) 
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A. R. Horrocks, S. C. Anand, Handbook of Technical Textiles, Woodhead Publishing Ltd (2000) 
P. Vincenzini, R. Paradiso, Smart Textiles, Trans Tech Publication (2009) 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας του Εξευγενισμού, των νόμων της 
μηχανικής και της χημικής κατεργασίας, των κανόνων διαδραστικής σχεδίασης, των αρχών 
παραγωγής ευφυών ενδυμάτων, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και 
διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 
Δεξιότητες 

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και 
ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο του Εξευγενισμού, στην απόδοση, αριστοποίηση και 
προτυποποίηση των μεθόδων του, στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του, που 
απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την 
ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
Ικανότητες 

Το μάθημα αναπτύσει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και 
απρόβλεπτου περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στην κατασκευή εξευγενισμένων υφασμάτων, στη σύνταξη ειδικών 
προδιαγραφών παραγωγής διαδραστικών προϊόντων. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Επίκουρος Καθηγήτρια κ. Π. Γ. Φραγκούλη διαθέτει επιστημονική και ερευνητική εμπειρία στους 
τομείς της Χημείας Μακρομορίων, των Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερών και των Προηγμένων 
Υλικών, επιστημονικές περιοχές που περιλαμβάνουν χημικές επεξεργασίες και υλικά Εξευγενισμού, 
Διαδραστικά Προϊόντα και σύγχρονες τεχνολογίες ευφυών κλωστοϋφαντουργικών δομών. Επίσης, 
έχει διδάξει συναφή θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. 
Η Λέκτορας Εφαρμογών κ. Α. Εφεντάκη, με γνωστικό αντικείμενο «Διαδραστική Σχεδίαση, 
Χημικός και Μηχανικός Εξευγενισμός», διαθέτει πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στο 
πεδίο του κλωστοϋφαντουργικού Εξευγενισμού και των εφαρμογών του, καθώς και μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων. Η κ. 
Εφεντάκη έχει συγγράψει σχετικά διδακτικά εγχειρίδια. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <911> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΗ ΥΛΙΚΑ κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των κατηγοριών των “έξυπνων” 
πολυμερών υλικών και των ιδιοτήτων τους. 
2. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών της χρήσης 
τεχνολογιών αλληλεπίδρασης στο σχεδιασμό σύμπλοκων ευφυών προϊόντων (με έμφαση στην 
ενσωμάτωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε εύκαμπτα γραμμικά, δισδιάστατα και 
πολυστρωματικά ευφυή υλικά). 
3. Γνώση και ικανότητες στο σχεδιασμό (σχεδίαση και παραγωγή) ευφυών  προϊόντων με 
διαδραστικές χρήσεις και εφαρμογές αυτών  ως αποτέλεσμα σύμπραξης επιστημών (ιατρικής, 
βιολογίας, μηχανικής, υλικών) και τεχνολογιών (ηλεκτρονικής, νανοτεχνολογίας).  
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ευφυή υλικά και τις ιδιότητές τους σε ένα προϊόν. 
2. Να εξηγήσουν τις λειτουργίες ενός προϊόντος κατασκευασμένο από ευφυή υλικά, να 

εκτιμήσουν τις επιδόσεις και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του. 
3. Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές ορισμένων συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται σε ευφυή εύκαμπτα γραμμικά, δισδιάστατα και πολυστρωματικά 
προϊόντα, να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να αξιολογήσουν την 
απόδοση τους. 

4. Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας αυτών. 
5. Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών και ειδικά: Μελέτη αναγκών ευφυών υλικών και προϊόντων, κατάρτιση μελέτης 
σκοπιμότητας για την αξιοποίηση, σχεδίαση, ανάπτυξη και επίβλεψη της λειτουργίας των ευφυών 
εύκαμπτων γραμμικών, δισδιάστατων και πολυστρωματικών προϊόντων. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση, εκσφαλμάτωση και βελτίωση της λειτουργίας των 
ευφυών προϊόντων. 
Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση και αρμονική λειτουργία των συνιστωσών των ευφυών προϊόντων. 
Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων κατά την 
ανάπτυξη καινοτομίας. 
Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, κριτικής-αυτοκριτικής και δέσμευση για υλοποίηση 
συμφωνίας. 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Επικοινωνιακή ικανότητα σε διεθνείς γλώσσες, σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα, το περιβάλλον και επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής 
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υπευθυνότητας. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης προβλημάτων και αναγκών των 
ευφυών προϊόντων και γνώση μεθόδων επίλυσης. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
για ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή και γενική προσέγγιση στην ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση και ιδιότητες των 
ευφυών υλικών (αλλαγής φάσης, μνήμης σχήματος, χρωμικά, αγώγιμα πολυμερή, 
αισθητήρες). 

2. Εφαρμογές ευφυών υλικών σε εύκαμπτα γραμμικά, δισδιάστατα και πολυστρωματικά 
προϊόντα. 

3. Αλληλεπίδραση ευφυών υλικών και συστημάτων που χρησιμοποιούν κλασικά ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα. 

4. Τεχνολογίες πρόσδοσης χαρακτηριστικών αγωγιμότητας σε εύκαμπτα γραμμικά και 
δισδιάστατα μη αγώγιμα υλικά. 

5. Τεχνολογία παραγωγής ειδικών προϊόντων χρησιμοποιούμενα ως εύκαμπτα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα. 

6. Σχεδιασμός, χρήσεις και εφαρμογές πολυλειτουργικών εύκαμπτων προϊόντων. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή Εκπαίδευση με 

χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Υποβολή 

Εργασιών. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 26 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπόνηση εργασιών 26 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Ασκήσεις 13 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 29 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
Γραπτή Εξέταση: 60%  Εργαστηριακή Άσκηση: 40%  
Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι 
ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής 
εξέτασης 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Μ Raheel: Protective Clothing Systems and Materials, Marcel Dekker, Inc., 1994. 
2. X Tao: Smart fibres, fabrics and clothing, Woodhouse, 2001. 
3. SE Braddock & M O'Mahony: Technotextiles 2 - Revolutionary fabrics for fashion and 

design, Thames & Hudson, 2005. 
4. J Hu: Advances in shape memory polymers, Woodhouse, 2013. 
5. MW King, BS Gupta, R Guidoin: Biotextiles as medical implants, 2013. 
6. J Hu: Shape Memory Polymers and Textiles, 2007. 
7. G Cho: Smart Clothing – Technology and Applications, CRS Press, 2010. 
8. Y Xu, WJ Li, KK Lee: Intelligent Wearable interfaces, Wiley-Interscience, 2008. 
9. X Tao: Smart technology for textiles and clothing, Woodhead, 2003.  



ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Παράρτημα 10» 

-151- 

10. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια. 
11. Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου, ο φοιτητής αποκτά 
εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία των “έξυπνων” πολυμερών υλικών και των ιδιοτήτων τους, και 
της χρήσης τεχνολογιών αλληλεπίδρασης στο σχεδιασμό σύμπλοκων ευφυών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων αιχμής όπως οι καινοτόμες τεχνικές ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων σε εύκαμπτα γραμμικά, δισδιάστατα και πολυστρωματικά ινοδομικά προϊόντα. Ο 
φοιτητής, καλούμενος να σχεδιάσει προηγμένα ευφυή προϊόντα με διαδραστικές χρήσεις, 
αναπτύσσει κριτική αντίληψη της σχέσης μεταξύ των “έξυπνων” υλικών και των ευφυών 
συστημάτων διάδρασης. Παράλληλα, η συμβολή άλλων τεχνολογικών πεδίων, μέσω των 
εξελίξεων τους, διαμορφώνει νέες προοπτικές σύμπραξης ευφυών υλικών και ηλεκτρονικών 
συστημάτων. 
Δεξιότητες 

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη 
αξιολόγηση των ιδιοτήτων/χαρακτηριστικών σύνθετων ευφυών προϊόντων που συνδυάζουν 
“έξυπνα” υλικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Στο φοιτητή προσδίδονται εξειδικευμένες δεξιότητες 
ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων μαζί με τη σύνθεση νέων, που άπτονται των καινοτόμων 
και δια-θεματικών εφαρμογών ευφυών προϊόντων συνδυάζοντας στοιχεία από διάφορα 
επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. 
Ικανότητες 

Στις ανατιθέμενες εργασίες Ευφυών Υλικών και Τεχνολογιών Αλληλεπίδρασης οι φοιτητές 
διαπραγματεύονται ειδικές περιπτώσεις ανάλυσης και σύνθεσης διαδραστικών ινοδομικών 
προϊόντων. Με την ανάθεση ομαδικής σύνθετης εργασίας που αφορά στην διαμόρφωση και 
υλοποίηση πολύπλοκων ευφυών συστημάτων,  οι φοιτητές  καλούνται να διαρθρώσουν τις 
ενότητες αυτής, να σχηματίσουν τις ομάδες εργασίας, να παρακολουθούν και να αξιολογούν την 
πρόοδο της εργασίας, αναπτύσσοντας παράλληλα το αίσθημα ευθύνης και εκπόνησης του 
αναληφθέντος μέρους αυτής. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η κ. Π. Φραγκούλη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνικές Χαρακτηρισμού 
Κλωστοϋφαντουργικών πολυμερών”. Έχει υπερ-δεκαετή διδακτική και εργαστηριακή συμμετοχή 
στο αντικείμενο των κλωστοϋφαντουργικών πολυμερών και των ευφυών υλικών. Το δε 
επιστημονικό έργο της περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο των εξειδικευμένων 
πολυμερών με εφαρμογές στην κλωστοϋφαντουργία. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <912> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας του 

φωτός, των νόμων ανάκλασης και απορρόφησης φωτός, των κανόνων της σύνθεσης 
χρωμάτων, των αρχών αναγωγικής και οξειδωτικής λεύκανσης, των επεξεργασιών οπτικής 
υπερλεύκανσης, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση 
με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής. 

2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και έλεγχο διεξαγωγής λευκαντικών κατεργασιών, στην απόδοση, 
αριστοποίηση και προτυποποίηση της πορείας αποχρωματισμού, στη διασφάλιση της 
αρτιότητας του λευκαντικού αποτελέσματος και της ακεραιότητας του υποστρώματος, 
που απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για 
την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 

3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου 
περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στην προσρόφηση χρωμάτων και τις αλληλεπιδράσεις 
χρωμάτων–προσροφητικών, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του 
λευκαντικού εξοπλισμού, στη σύνταξη λευκαντικών προτύπων. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν τις λευκαντικές διαδικασίες, να αναγνωρίζουν τις λευκαντικές απαιτήσεις 

κάθε υλικού, να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη μέθοδο επεξεργασίας του. 
2. Να εξηγούν το μηχανισμό της λεύκανσης, να εκτιμούν τη δραστικότητα των λευκαντικών 

μέσων. 
3. Να υπολογίζουν τις παραμέτρους των λευκαντικών διαλυμάτων, να εξετάζουν την 

εφαρμογή προσροφητικών υλικών σε λευκαντικά συστήματα. 
4. Να συνδυάζουν παραδοσιακά λευκαντικά μέσα και υπερλευκαντικά φθορισμού, να 

σχεδιάζουν τροποποιημένες διεργασίες βελτιστοποίησης της ποιότητας, να αναπτύσσουν 
προσροφητικές τεχνικές δέσμευσης χρωμάτων, να διαφοροποιούν τις λευκαντικές 
συνθήκες. 

5. Να συνθέτουν νέες λευκαντικές μεθόδους, να οργανώνουν τη λειτουργία του 
λευκαντηρίου, να αναθεωρούν τις συνθήκες εφαρμογής των διαδικασιών 
αποχρωματισμού για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. 

6. Να συγκρίνουν διαφορετικές λευκαντικές τεχνικές, να αξιολογούν την απόδοση της 
λευκαντικής πορείας, να υποστηρίζουν ορθές πρακτικές λεύκανσης και υπερλεύκανσης. 

7. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (μέσω της εφαρμογής των 
τεχνολογιών του Εξευγενισμού και της διαδραστικής σχεδίασης). 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας συστημάτων και 
προϊόντων Εξευγενισμού. 
Λήψη αποφάσεων, με σύνθεση και αξιοποίηση των αρχών του Εξευγενισμού και της διαδραστικής 
σχεδίασης. 
Αυτόνομη εργασία, με άριστη γνώση κανονισμών και νομοθεσίας. 
Ομαδική εργασία, με ικανότητα διαλόγου, κριτικής και αυτοκριτικής. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Φως και ακτινοβολίες. Πηγές φωτός. Έγχρωμα αντικείμενα. Φυσικά και συνθετικά χρώματα. 
Ανάκλαση και απορρόφηση του φωτός. Απλά, σύνθετα και συμπληρωματικά χρώματα. 
Προσθετική και αφαιρετική σύνθεση χρωμάτων. Θερμά, ψυχρά και ουδέτερα χρώματα. Χημική 
λεύκανση. Γενικές έννοιες, αναγωγικά και οξειδωτικά λευκαντικά. Τιτλοδότηση των λευκαντικών 
διαλυμάτων. Οπτική υπερλεύκανση. Τα υπερλευκαντικά μέσα φθορισμού και τα χαρακτηριστικά 
τους. Ταξινόμηση και εφαρμογή οπτικών υπερλευκαντικών. Λευκαντικές τεχνικές. Λεύκανση 
βαμβακιού με υποχλωριώδη άλατα, υπεροξείδιο του υδρογόνου και χλωριώδες νάτριο. Λεύκανση 
λίνου, μαλλιού, μεταξιού, αναγεννημένης κυτταρίνης, πολυαμιδίων, πολυεστέρων, 
πολυακρυλονιτριλίων, οξικής κυτταρίνης. Έλεγχος (φασματοσκοπίες ανάκλασης και ορατού–
υπεριώδους) και μηχανισμοί αποχρωματισμού. Φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι 
αποχρωματισμού. Ανόργανα και οργανικά προσροφητικά υλικά, προσρόφηση χρωμάτων από 
υγρά συστήματα. Θέσεις, παράγοντες, κινητική και ισόθερμες προσρόφησης. Επίδραση 
προσρόφησης στις λευκαντικές διεργασίες. Προσρόφηση χρωμάτων, φασματοφωτομετρικά 
χαρακτηριστικά των συσσωματωμάτων χρώματος, μονομοριακή και πολυστρωματική αυτο-
συνάθροιση χρωμάτων, αλληλεπιδράσεις προσροφητικού–χρώματος. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες 

εργασίας και στο εργαστήριο. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 90 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 40 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπονηση εργασιών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή Εξέταση: 60% 
• Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

S. R. Karmakar, Chemical Technology in the Pre-Treatment Processes of Textiles, Elsevier (1999) 
J. T. Marsh, An Introduction to Textile Bleaching, J. Wiley (1948) 
K. Lacasse, W. Baumann, Textile Chemicals: Environmental Data and Facts, Springer (2004) 
C. M. Carr, Chemistry of the Textiles Industry, Springer (1995) 
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B. Wulfhorst, T. Gries, D. Veit, Textile Technology, Hanser Verlag (2006) 
A. K. R. Choudhury, Textile Preparation and Dyeing, Science Publishers (2006) 
K. Hunger, Industrial Dyes: Chemistry, Properties, Applications, John Wiley and Sons (2003) 
H. Zollinger, Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and 
Pigments, Helvetica Chimica Acta (2003) 
M. D. Fairchild, Color Appearance Models, John Wiley and Sons (2005) 
R. W. G. Hunt, Measuring Colour, Ellis Horwood Ltd (1991) 
A. Putnis, Introduction to Minerals Science, Cambridge University Press (1992) 
S. J. Gregg, K. S. W. Sing, Adsorption, Surface Area and Porosity, 2η Έκδοση, Academic Press 
(1982) 

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης κ Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένες, πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας του φωτός, των νόμων ανάκλασης και 
απορρόφησης φωτός, των κανόνων της σύνθεσης χρωμάτων, των αρχών αναγωγικής και 
οξειδωτικής λεύκανσης, των επεξεργασιών οπτικής υπερλεύκανσης, που αποτελούν τη βάση για 
πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία εργασίας ή σπουδής.  
Δεξιότητες 

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και 
ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο διεξαγωγής λευκαντικών κατεργασιών, στην απόδοση, 
αριστοποίηση και προτυποποίηση της πορείας αποχρωματισμού, στη διασφάλιση της αρτιότητας 
του λευκαντικού αποτελέσματος και της ακεραιότητας του υποστρώματος, που απαιτούνται στην 
έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και για την ενσωμάτωση γνώσεων από 
διαφορετικά πεδία. 
Ικανότητες 

Το μάθημα αναπτύσει ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και 
απρόβλεπτου περιβάλλοντος εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, 
σύνθεσης και αξιολόγησης στην προσρόφηση χρωμάτων και τις αλληλεπιδράσεις χρωμάτων–
προσροφητικών, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του λευκαντικού εξοπλισμού, 
στη σύνταξη λευκαντικών προτύπων.εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική 
κατανόηση της θεωρίας του Εξευγενισμού, των νόμων της μηχανικής και της χημικής 
κατεργασίας, των κανόνων διαδραστικής σχεδίασης, των αρχών παραγωγής ευφυών ενδυμάτων, 
που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη στο πεδίο και διασύνδεση με διαφορετικά πεδία 
εργασίας ή σπουδής. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Καθηγητής κ. Α. Α. Βασιλειάδης, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λεύκανσης και Βαφικής», 
διαθέτει επιστημονικό και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο στα πεδία του αποχρωματισμού και της 
προσρόφησης χρωστικών. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές περιλαμβάνουν τη μελέτη πολυμερών 
υλικών, τα οποία υπόκεινται σε λευκαντικές διεργασίες και έχουν εφαρμογή ως 
κλωστοϋφαντουργικά υποστρώματα. Έχει οργανώσει και διδάξει επί εικοσιπέντε έτη το 
συγκεκριμένο θεωρητικό μάθημα και έχει συγγράψει αναλυτικά διδακτικά εγχειρίδια. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <913> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν (Συνιστώμενη η 
παρακολούθηση του αντικειμένου 
“ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” – Η’ εξ.) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών παραγωγής 

εξειδικευμένων πολυστρωματικών δομών με έμφαση στα τρισδιάστατα υφαντά 
υφάσματα. 

2. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των διαφόρων μορφών (σχεδίων) 
ύφανσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολλαπλών και ειδικών υφασμάτων και 
πολυστρωματικών δομών.  

3. Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων διαδικασιών  
μετασχηματισμού του θεωρητικού σχεδίου σε ύφασμα και αντιστρόφως.  

4. Γνώση και δεξιότητες πάνω στις βασικές αρχές τεχνολογίας και συμπεριφοράς των μη 
υφασμένων υλικών και της παραγωγής πολυεπίπεδων ινοστρωμάτων. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα σχέδια υφασμάτων διπλού–πολλαπλού 

πλάτους, σωληνωτών υφασμάτων, διπλών–πολλαπλών υφασμάτων και ειδικών 
υφασμάτων. 

2. Να εξηγήσουν τη λειτουργία του κάθε μηχανήματος για την παραγωγή υφασμάτων με 
σχέδια Jacquard (Χρήση ειδικών λογισμικών σχεδίασης, καρτέλες, σχέδια μιτώματος, 
χαρακτηριστικά στοιχεία υφασμάτων, χρησιμοποιούμενα νήματα, χρωματοστοιχίες 
κλωστών στημονιού και υφαδιού) και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του. 

3. Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις τεχνολογίες παραγωγής μη υφασμένων 
ινοστρωμάτων (μηχανική, υδροδυναμική και ηλεκτροστατική μέθοδος). Ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά μη υφασμένων υφασμάτων. Να συνθέσουν και οργανώσουν νέες 
εφαρμογές και να αξιολογήσουν την απόδοση του κάθε συστήματος. 

4. Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται. 
5. Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών: Μελέτη αναγκών των συστημάτων ύφανσης ειδικών υφασμάτων, κατάρτιση 
μελέτης σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και αξιοποίηση αυτών των συστημάτων, δηλαδή, 
σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων 
ύφανσης ειδικών υφασμάτων όπως και των συστημάτων παραγωγής πολυεπίπεδων 
ινοστρωμάτων. 
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων 
παραγωγής μη υφασμένων ινοστρωμάτων. 
Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση και αρμονική λειτουργία των συνιστωσών μηχανημάτων των 
συστημάτων παραγωγής μη υφασμένων ινοστρωμάτων. 
Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων κατά την 
ανάπτυξη καινοτομίας. 
Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, κριτικής, αυτοκριτικής και δέσμευσης για υλοποίηση 
συμφωνίας. 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Επικοινωνιακή ικανότητα σε διεθνείς γλώσσες, σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το περιβάλλον. Επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης των προβλημάτων και των αναγκών 
βελτίωσης των συστημάτων παραγωγής μη υφασμένων ινοστρωμάτων  και γνώση μεθόδων 
επίλυσης αυτών. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Απεικόνιση και δημιουργία υφασμάτων διπλού–πολλαπλού πλάτους, σωληνωτών 
υφασμάτων, διπλών–πολλαπλών υφασμάτων και ειδικών υφασμάτων. 

2. Βασικές αρχές στα σχέδια Jacquard (καρτέλες, σχέδια μιτώματος, χαρακτηριστικά 
στοιχεία υφασμάτων, χρησιμοποιούμενα νήματα, χρωματοστοιχίες κλωστών στημονιού 
και υφαδιού). 

3. Διαφορές ιδιοτήτων υφαντών και πολυεπίπεδων ινοστρωμάτων (μη υφασμένων 
υφασμάτων). 

4. Τεχνολογίες παραγωγής μη υφασμένων ινοστρωμάτων (μηχανική, υδροδυναμική και 
ηλεκτροστατική μέθοδος).  

5. Στοιχεία για παραγωγή μη υφασμένων ινοστρωμάτων.  
6. Σχεδιασμός παραγωγής εξειδικευμένων  υφαντών. 
7. Σχεδιασμός παραγωγής μη υφασμένων ινοστρωμάτων. 
8. Ασκήσεις στην παραγωγική διαδικασία. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή Εκπαίδευση με 

χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Υποβολή 

Εργασιών. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 26 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπόνηση εργασιών 26 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Ασκήσεις 13 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 29 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Γραπτή Εξέταση: 60% Εργαστηριακή Άσκηση: 40%  
Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι 
ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής 
εξέτασης. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Blinov, Shibabaw, Belay, “Design of Woven Fabrics”, 1988. 
2. “Autorenkollektiv Gewebe Technik”, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1978. 
3. H. W. Kipp, “Narrow Fabric Weaving”, Salzburg, Sauerlander, 1989. 
4. Κ. Καλλωνιάτης, «Μη Υφασμένα Υφάσματα», Ι.Ο.Β.Ε, 1992. 
5. Medical Textiles”, Bolton Institute of Higher Education, 1997. 
6. “Needle Punching Technology”, Vaclar Mrstina en Fantisek Feigl, 1990. 
7. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια. 
8. Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου, ο φοιτητής αποκτά 
εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της σχεδιάσης και της παραγωγής πολυστρωματικών δομών 
συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων αιχμής όπως οι καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής 
τρισδιάστατων υφαντών υφασμάτων, των κανόνων και των μεθόδων που τις διέπουν στις οποίες 
στηρίζεται η ανάπτυξη σύγχρονων πρωτότυπων εφαρμογών. Παράλληλα ο φοιτητής έρχεται σε 
επαφή με προηγμένα στοιχεία της σχεδίασης ειδικών τρισδιάστατων ινοδομικών προϊόντων. Έτσι, 
ο φοιτητής ερχόμενος αντιμέτωπος με τη διαχείριση της βιομηχανικής παραγωγής τρισδιάστατων 
ινοδομών (case studies), αναπτύσσει κριτική αντίληψη της σχέσης μεταξύ των μεθόδων και 
τεχνικών των συμβατικών και μη συμβατικών τεχνολογιών παραγωγής εξειδικευμένων 
πολυστρωματικών υφαντών υφασμάτων και της συμβολής άλλων τεχνολογικών πεδίων, μέσω 
των εξελίξεων τους, στην διαμόρφωση νέων καινοτομιών σε αυτές. 
Δεξιότητες 

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων παραγωγής πολυστρωματικών τρισδιάστατων 
ινοδομικών προϊόντων. Παράλληλα προσδίδονται στο φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες 
ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων μαζί με τη σύνθεση νέων, που άπτονται των καινοτόμων 
και δια-θεματικών εφαρμογών σχεδιασμού παραγωγής τρισδιάστατων ινοδομών συνδυάζοντας 
στοιχεία της δομής αυτών από διάφορα τεχνολογικά πεδία με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγωγής τους. 
Ικανότητες 

Στις ανατιθέμενες εργασίες Τρισδιάστατων Πολυστρωματικών Δομών οι φοιτητές 
διαπραγματεύονται ειδικές περιπτώσεις σχεδιάσης νεοφανών πολυστρωματικών δομών και της 
παραγωγής αυτών που άπτονται της βιομηχανικής πρακτικής. Με την ανάθεση ομαδικής σύνθετης 
εργασίας, οι φοιτητές  καλούνται να διαρθρώσουν τις ενότητες αυτής, να σχηματίσουν τις ομάδες 
εργασίας, να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο της εργασίας, αναπτύσσοντας 
παράλληλα το αίσθημα ευθύνης και εκπόνησης του αναληφθέντος μέρους αυτής. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Α. Πριμέντας είναι Καθηγητής Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο θέσης “Δομική Μηχανική 
– Γεωμετρία Ινών και Νημάτων Κλωστοϋφαντουργίας”. Ασχολείται με το αντικείμενο της 
Παραγωγής Δισδιάστατων Ινοδομικών Προϊόντων σε προπτυχιακό επίπεδο τα τελευταία πέντε έτη. 
Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής 
ινοδομών (νημάτων, δισ-,τρισ-διάστατων πλεκτών και υφαντών υφασμάτων), του 
φυσικομηχανικού ελέγχου ποιότητας ινοδομών (καταστροφικού και μη καταστροφικού), 
τεχνολογίες και διαχείριση παραγωγής γραμμικών και δισ-,τρισ-διάστατων πλεκτών και υφαντών 
ινοδομών, ευφυή ινοδομικά υλικά σε συνδυασμό με ηλεκτρονική τεχνολογία αλληλεπίδρασης. 
Ο κ. Χ. Μουτσάτσος είναι Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο “Σχέδιο Υφαντικής”. Διαθέτει 
διδακτική εμπειρία πέραν των τριάντα ετών στην θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία 
αντικειμένων που αφορούν σε υφάσματα. Ο κ. Μουτσάτσος έχει συμμετάσχει στην διαμόρφωση 
των διδακτικών αντικειμένων που σχετίζονται με σχεδίαση υφασμάτων και το σχεδιασμό και 
παραγωγή απλών, σύνθετων, δισδιάστατων και τρισδιάστατων υφασμάτων εξειδικευμένων 
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χρήσεων και απαιτήσεων. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <914> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΝΟΔΟΜΩΝ - 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν (Συνιστώμενη η 
παρακολούθηση των αντικειμένων 
“ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” – Η’ εξ. και “ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” – Η’ εξ.) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών της 

συμπεριφοράς των στοιχείων–ινών μέσα στα δομικά συμπλέγματα (νήματα) κατά το 
σχηματισμό αυτών καθώς και των νημάτων μέσα σε υφάσματα. 

2. Γνώση και δεξιότητες για την αξιολόγηση, ανάλυση και σύγκριση των ιδανικών και 
πραγματικών ιδιοτήτων των ινών και την επίδρασή τους στις ιδιότητες, τόσο των 
νημάτων, όσο και των υφασμάτων, χρησιμοποιώντας νόμους, μεθόδους και κανόνες της 
θεωρητικής και εφαρμοσμένης Μηχανικής. 

3. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών προηγμένων 
μεθόδων (μη καταστροφικού) ελέγχου ποιότητας με χρήση τεχνολογιών ακουστικής και 
ανάλυσης εικόνας. 

4. Γνώση και δεξιότητες για την αξιολόγηση, ανάλυση και σύγκριση των ιδιοτήτων των 
ινοδομικών προϊόντων μέσω του καταστροφικού και μη καταστροφικού ελέγχου 
ποιότητας. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν και αναγνωρίζουν τις ποικίλες ιδανικές μορφές γραμμικών, δισδιάστατων 

και τρισδιάστατων ινοδομών. 
2. Να αναλύουν και εξηγούν τους μηχανισμούς κάθε ινώδους δομής. 
3. Να αναπτύσσουν και διαφοροποιούν τις εφαρμογές των καταστροφικών και μη 

καταστροφικών μεθόδων προσδιορισμού τεχνικών προδιαγραφών ινοδομικών προϊόντων. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών: Μελέτη αναγκών των συστημάτων μη καταστροφικού ελέγχου ποιότητας με χρήση 
μαθηματικών μοντέλων, κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και αξιοποίηση 
αυτών των συστημάτων, δηλαδή, σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και επίβλεψη 
της λειτουργίας των συστημάτων μη καταστροφικού ελέγχου ποιότητας ινοδομικών προϊόντων. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων 
καταστροφικού και μη καταστροφικού ελέγχου ποιότητας ινοδομικών προϊόντων. 
Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση και αρμονική λειτουργία των συστημάτων καταστροφικού και μη 
καταστροφικού ελέγχου ποιότητας ινοδομικών προϊόντων. 
Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων κατά την 
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ανάπτυξη καινοτομίας. 
Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, κριτικής, αυτοκριτικής και δέσμευσης για υλοποίηση 
συμφωνίας. 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Επικοινωνιακή ικανότητα σε διεθνείς γλώσσες, σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το περιβάλλον. Επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης των προβλημάτων και των αναγκών 
βελτίωσης των συστημάτων καταστροφικού και μη καταστροφικού ελέγχου ποιότητας ινοδομικών 
προϊόντων. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Βασική γεωμετρία νημάτων –ιδανική ελικοειδής δομή, γραμμική πυκνότητα, ειδικός όγκος, 
διάμετρος, στρίψη, γωνία στρίψης, συντελεστής στρίψης, συστολή λόγω στρίψης–, 
συσκευασία και διάταξη ινών σε νήμα. 

2. Μετακίνηση ινών –μηχανισμός, χαρακτηριστικά, θεωρία ιχνηλάσιμης ίνας. 
3. Συμπεριφορά ινών και νημάτων κατά τον εφελκυσμό, συμπίεση και λυγισμός νημάτων, 

ροπή στρέψης, συχνότητα κυματισμού ψευδοστριμμένων «τεξτουρέ» νημάτων). 
4. Βασικές έννοιες Μηχανικής με εφαρμογή στις διμερείς ίνες και στις ψευδοστριμμένες 

«τεξτουρέ» συνεχείς ίνες. 
5. Γεωμετρία υφαντών και πλεκτών υφασμάτων (θεωρία Peirce). 
6. Διάσχιση και ελαστική συμπεριφορά υφασμάτων). 
7. Τρόποι και μέθοδοι αναλυτικής και υπολογιστικής μοντελοποίησης νημάτων και 

υφασμάτων (υφαντών και πλεκτών). 
8. Επιλογή πλεγμάτων για την υπολογιστική μοντελοποίηση. 
9. Παραμετρικές υπολογιστικές απεικονίσεις των σχετικών τρισδιάστατων δομών. 
10. Σημασία των οριακών συνθηκών και των τεχνικών επιβολής φορτίων για κάθε είδος 

καταπόνησης. 
11. Χρήση μεθόδων ακουστικής τεχνολογίας και ανάλυσης εικόνας – μικροσκοπίας για τον μη 

καταστροφικό έλεγχο ποιότητας ινοδομών. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή Εκπαίδευση με 

χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Υποβολή 

Εργασιών. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπόνηση εργασιών 26 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Ασκήσεις 13 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 29 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Γραπτή Εξέταση: 60% Εργαστηριακή Άσκηση: 40%  
Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι 
ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής 
εξέτασης. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. JWS Hearle, P Grosberg, S Backer: Structural Mechanics of Fibers, Yarns and Fabrics, 
Wiley, New York, 1969. 

2. BC Goswami, JG Martindale, FL Scardino: Textile Yarns: Technology, Structure and 
Applications, J. Wiley & Sons, New York, 1977. 

3. JWS Hearle, JJ Thwaites, J Amirbayat: Mechanics of Flexible Fibre Assemblies, Sijthoff & 
Noordhoff, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 1980. 

4. R Postle, GA Carnaby, S de Jong: The mechanics of wool structures, Ellis Horwood Ltd., 
New York, 1988. 

5. P Grosberg & C Iype: Yarn production - Theoretical aspects, The Textile Institute, 1999. 
6. JWS Hearle, L Hollick,  DK Wilson: Yarn texturing technology, Woodhead, 2001. 
7. J Hu: Structure and mechanics of woven fabrics, Woodhead, 2004. 
8. P Schwartz: Structure and mechanics of textile fibre assemblies, Woodhead, 2008. 
9. C Hellier: Handbook of Nondestructive Evaluation, McGraw-Hill, 2003 
10. C Demant et al: Industrial Image Processing: Visual Quality Control in Manufacturing, 

Springer, 1999 
11. R Padhye & R Nayak: Acoustic Textiles, Springer, 2016 
12. A Primentas: Acoustics in Textiles for Acoustics, Dissertation, 2014 
13. Α Πριμέντας: Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις, 2004.  
14. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία Ανανεούμενη Ετήσια. 

 
6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου, ο φοιτητής αποκτά 
εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο της μηχανικής των ινοδομών, συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων 
αιχμής όπως η εφαρμογή των κανόνων και μεθόδων της μηχανικής στην ανάλυση των ποικίλων 
παραμορφώσεων στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη σύγχρονων πρωτότυπων εφαρμογών. 
Παράλληλα ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με προηγμένα στοιχεία του ελέγχου ποιότητας των 
ινοδομών με χρήση μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου ποιότητας που σχετίζονται άμεσα με το 
πεδίο της θεωρητικής μηχανικής. Έτσι, ο φοιτητής αναπτύσσει κριτική αντίληψη της σχέσης 
μεταξύ των μεθόδων και τεχνικών της μηχανικής των παραμορφώσεων των ινοδομών, αφενός, 
και των εξελίξεων άλλων τεχνολογικών πεδίων (ακουστικής, ανάλυσης εικόνας), αφετέρου. 
Δεξιότητες 

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων ινοδομικών συστημάτων διαφορετικών πηγών προέλευσης. 
Συνεπώς προσδίδονται στο φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων μαζί με τη σύνθεση νέων, καινοτόμων και δια-θεματικών εφαρμογών συνδυάζοντας 
στοιχεία από διάφορα τεχνολογικά πεδία όπως της ακουστικής, ανάλυσης εικόνας, μετρολογίας. 
Ικανότητες 

Στις ανατιθέμενες εργασίες Μηχανικής Παραμόρφωσης Ινοδομών οι φοιτητές διαπραγματεύονται 
ειδικές περιπτώσεις προσομοίωσης πραγματικών καταστάσεων της βιομηχανικής πρακτικής. Με 
την ανάθεση ομαδικής σύνθετης εργασίας, οι φοιτητές  καλούνται να διαρθρώσουν τις ενότητες 
αυτής, να σχηματίσουν τις ομάδες εργασίας, να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο 
της εργασίας, αναπτύσσοντας παράλληλα το αίσθημα ευθύνης και εκπόνησης του αναληφθέντος 
μέρους αυτής. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Α. Πριμέντας είναι Καθηγητής Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο θέσης “Δομική 
Μηχανική – Γεωμετρία Ινών και Νημάτων Κλωστοϋφαντουργίας”. Οργανώνει και διδάσκει το 
αντικείμενο της Μηχανικής Παραμόρφωσης Ινοδομών σε προπτυχιακό επίπεδο τα τελευταία 
δεκαπέντε έτη. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο 
της μηχανικής ινοδομών (νημάτων, δισ-,τρισ-διάστατων πλεκτών και υφαντών υφασμάτων), 
του φυσικομηχανικού ελέγχου ποιότητας ινοδομών (καταστροφικού και μη καταστροφικού), 
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τεχνολογίες και διαχείριση παραγωγής γραμμικών και δισ-,τρισ-διάστατων πλεκτών και 
υφαντών ινοδομών, ευφυή ινοδομικά υλικά σε συνδυασμό με ηλεκτρονική τεχνολογία 
αλληλεπίδρασης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <915> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θ’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν (Συνιστώμενη η 
παρακολούθηση των αντικειμένων 
“ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΝΩΝ” – Ζ’ εξ., “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ” – Ζ’ 
Εξ.“ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ 
ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” – Η’ εξ. και 
“ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” – Η’ εξ.) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών μετασκευής 

γραμμικών ινοδομών. 
2. Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των συμβατικών και μη συμβατικών 

τεχνολογιών παραγωγής εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών. 
3. Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων ρυθμίσεων των μηχανημάτων 

μετασκευής γραμμικών ινοδομών. 
4. Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων ρυθμίσεων των μηχανημάτων 

συμβατικών και μη συμβατικών τεχνολογιών παραγωγής εξειδικευμένων γραμμικών 
ινοδομών. 

5. Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων διαδικασιών για το σχεδιασμό 
και την οργάνωση της παραγωγής νημάτων βασισμένη σε σύγχρονες αντιλήψεις 
οργάνωσης της παραγωγής σε βιομηχανικές μονάδες 

6. Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων διαδικασιών για την 
αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγής γραμμικών ινοδομών και εξειδικευμένων 
ινοδομικών προϊόντων. 

 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη 

μετασκευή γραμμικών ινοδομών, στις συμβατικές και μη συμβατικές τεχνολογίες 
παραγωγής εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών.  

2. Να εξηγήσουν και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας των μηχανημάτων 
παραγωγής εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών. 

3. Να διαπιστώσουν και να προσδιορίσουν τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά ποιότητας  
των εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών. 

4. Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές των επεξεργασιών παραγωγής 
εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών, να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και 
να αξιολογήσουν την απόδοση του κάθε συστήματος. 

5. Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται. 
6. Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την 
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προστασία του περιβάλλοντος. 
Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων 
τεχνολογιών: Μελέτη αναγκών των συστημάτων μετασκευής γραμμικών ινοδομών,  των 
συμβατικών και μη συμβατικών τεχνολογιών παραγωγής εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών, 
κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και αξιοποίηση αυτών των συστημάτων, 
δηλαδή, σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και επίβλεψη της λειτουργίας των 
συστημάτων αυτών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων 
μετασκευής γραμμικών ινοδομών,  των συμβατικών και μη συμβατικών τεχνολογιών παραγωγής 
εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών. 
Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση και αρμονική λειτουργία των συνιστωσών μηχανημάτων των 
συστημάτων μετασκευής γραμμικών ινοδομών,  των συμβατικών και μη συμβατικών τεχνολογιών 
παραγωγής εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών. 
Αυτόνομη εργασία: Γνώση των κανονισμών, πρωτοκόλλων και ηθικών ζητημάτων κατά την 
ανάπτυξη καινοτομίας. 
Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου, κριτικής, αυτοκριτικής και δέσμευσης για υλοποίηση 
συμφωνίας. 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Επικοινωνιακή ικανότητα σε διεθνείς γλώσσες, σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το περιβάλλον. Επίδειξη επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης των προβλημάτων και των αναγκών 
βελτίωσης των συστημάτων μετασκευής γραμμικών ινοδομών,  των συμβατικών και μη 
συμβατικών τεχνολογιών παραγωγής εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών και γνώση μεθόδων 
επίλυσης αυτών. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Αρχές και τεχνολογίες των συστημάτων μετασκευής γραμμικών ινοδομών και παραγωγής 
φαντεζί εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών.  

2. Διακριτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ομάδων-τύπων φαντεζί 
εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών. 

3. Αρχές, τεχνολογίες και σύγχρονες παραλλαγές συστημάτων συμβατικής νηματοποίησης.  
4. Αρχές και τεχνολογίες των συστημάτων μη συμβατικής νηματοποίησης (OE, Airjet, 

Friction).  
5. Διακριτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ομάδων-τύπων μη συμβατικών 

γραμμικών ινοδομών. 
6. Γενικές αρχές οργάνωσης παραγωγής επιχειρήσεων παραγωγής εύκαμπτων ινοδομικών 

προϊόντων. Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO. Ανάπτυξη φιλοσοφίας 
Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM).  

7. Αρχές ίδρυσης Κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης. Συστήματα προσδιορισμού 
παραγωγικότητας. Εφαρμοσμένες τεχνικές κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών σε 
κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις.  

8. Ανάπτυξη των εννοιών γρήγορης απόκρισης (QR), αρχικής εφαρμογής και επιτυχίας (RFT-
JIT) σε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις.  

9. Σχεδιασμός και εκτέλεση παραγγελίας παραγωγής γραμμικών ινοδομών ειδικών 
προδιαγραφών με συμβατικές και μη συμβατικές μεθόδους νηματοποίησης. Ασκήσεις 
στην παραγωγική διαδικασία. 

10. Σχεδιασμός πειράματος με χρήση ελέγχου ποιότητας για τον προσδιορισμό της επίδρασης 
μεταβλητών της παραγωγικής διαδικασίας στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. 
Υπολογισμοί που αφορούν στα στοιχεία παραγωγής, απόδοσης και χαρακτηριστικών 
ποιότητας ανά στάδιο / επεξεργασίες συστήματος μη συμβατικής νηματοποίησης. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή Εκπαίδευση με 

χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Υποβολή 
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Εργασιών. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Σεμινάρια  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Άσκηση Πεδίου  

Εκπόνηση εργασιών 26 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Ασκήσεις 13 

Ανάλυση βιβλιογραφίας  

Αυτοτελής μελέτη 29 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. Αναγράφονται οι 

ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα πρότυπα 

ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, Αγγλική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Γραπτή εξέταση: 60% Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 
Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι 
ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής 
εξέτασης. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. W Klein: New spinning systems, The Textile Institute, 1987. 
2. CA Lawrence: Advances in yarn spinning technology, Woodhead, 2010. 
3. H Deussen: Rotor spinning technology, Schlafhorst Inc., 1993. 
4. PR Lord: Handbook of yarn production, The Textile Institute, 2003. 
5. JWS Hearle, L Hollick,  DK Wilson: Yarn texturing technology, Woodhead, 2001. 
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6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής 
 
7. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
Γνώσεις 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω διδακτικού αντικειμένου, ο φοιτητής αποκτά 
εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία των επεξεργασιών μετασκευής γραμμικών ινοδομών 
συμπεριλαμβανόμενων γνώσεων αιχμής όπως οι καινοτόμες συμβατικές και μη συμβατικές 
τεχνολογίες παραγωγής εξειδικευμένων γραμμικών ινοδομών, των κανόνων και των μεθόδων που 
τις διέπουν στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη σύγχρονων πρωτότυπων εφαρμογών. Παράλληλα ο 
φοιτητής έρχεται σε επαφή με προηγμένα στοιχεία της διαχείρισης παραγωγής ινοδομών σε 
εικονικό βιομηχανικό επίπεδο. Έτσι, ο φοιτητής ερχόμενος αντιμέτωπος με τη διαχείριση κρίσεων 
που άπτονται της βιομηχανικής παραγωγής γραμμικών ινοδομών (case studies), αναπτύσσει 
κριτική αντίληψη της σχέσης μεταξύ των μεθόδων και τεχνικών των συμβατικών και μη 
συμβατικών τεχνολογιών παραγωγής εξειδικευμένων ινοδομών και της συμβολής άλλων 
τεχνολογικών πεδίων, μέσω των εξελίξεων τους, στην διαμόρφωση νέων καινοτομιών σε αυτές. 
Δεξιότητες 
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Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών με αντικείμενο την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων παραγωγής συμβατικών και μη συμβατικών 
ινοδομικών προϊόντων. Παράλληλα προσδίδονται στο φοιτητή εξειδικευμένες δεξιότητες 
ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων μαζί με τη σύνθεση νέων, που άπτονται των καινοτόμων 
και δια-θεματικών εφαρμογών παραγωγής εξειδικευμένων ινοδομικών προϊόντων συνδυάζοντας 
στοιχεία από διάφορα τεχνολογικά πεδία της μηχανικής αυτών με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
την βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγωγής τους. 
Ικανότητες 

Στις ανατιθέμενες εργασίες Παραγωγής Εξειδικευμένων Προϊόντων οι φοιτητές διαπραγματεύονται 
ειδικές περιπτώσεις προσομοίωσης πραγματικών καταστάσεων της βιομηχανικής πρακτικής που 
άπτονται του εν λόγω αντικειμένου (παραγωγής εξειδικευμένων ινοδομών). Για την βέλτιστη 
διευθέτησή τους οι φοιτητές διαμορφώνουν και εφαρμόζουν τις καταλληλότερες στρατηγικές και 
τεχνικές διαχείρισης. Με την ανάθεση ομαδικής σύνθετης εργασίας, οι φοιτητές  καλούνται να 
διαρθρώσουν τις ενότητες αυτής, να σχηματίσουν τις ομάδες εργασίας, να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν την πρόοδο της εργασίας, αναπτύσσοντας παράλληλα το αίσθημα ευθύνης και 
εκπόνησης του αναληφθέντος μέρους αυτής. 

 
8. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο κ. Α. Γκοτσόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Διαχείριση 
επεξεργασιών χημικής δομικής τροποποίησης συνθετικών υλών για την παραγωγή 
κλωστοϋφαντουργικών ινωδών πρώτων υλών ειδικών μηχανικών και χημικών απαιτήσεων”. Έχει 
υπερ-δεκαετή διδακτική και εργαστηριακή συμμετοχή στο παρόν αντικείμενο. Το επιστημονικό 
έργο του περιλαμβάνει εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο της τροποποίησης και παραγωγής 
εξειδικευμένων ινοδομικών προϊόντων καλύπτοντας και το πεδίο της χημικής επεξεργασίας. 
Ο κ. Χ. Μουτσάτσος είναι Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο “Σχέδιο Υφαντικής”. Διαθέτει 
διδακτική εμπειρία πέραν των τριάντα ετών στην θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία 
αντικειμένων που αφορούν σε υφάσματα. Ο κ. Μουτσάτσος έχει συμμετάσχει στην διαμόρφωση 
των διδακτικών αντικειμένων που σχετίζονται με σχεδίαση υφασμάτων και το σχεδιασμό και 
παραγωγή απλών, σύνθετων, δισδιάστατων και τρισδιάστατων υφασμάτων εξειδικευμένων 
χρήσεων και απαιτήσεων. 

 



ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «Παράρτημα 10» 

-167- 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ <1000> ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εκπόνηση εργασίας (project)  30 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εμβάθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική, Αγγλική 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) idpe.uniwa.gr/ 

 
2. ANTIKEIMENO -  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

Αντικείμενο 
 

Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική εργασία ελάχιστης διάρκειας 
ενός πλήρους ακαδημαϊκού εξαμήνου και σημαντικής έκτασης και εμβάθυνσης, η 
οποία εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές προκειμένου να αποκτήσουν 
τον τίτλο του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση της Δ.Ε. αποδίδει τριάντα πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Ανάληψη 
 

Η Δ.Ε. εκπονείται υπό την εποπτεία μέλους του Τομέα στον οποίο εντάσσεται το 
συγγενέστερο προς το θέμα της εργασίας γνωστικό αντικείμενο ή μάθημα. Η Δ.Ε. 
εκπονείται ατομικά ή από ομάδα φοιτητών, εάν το απαιτεί η φύση του θέματος, 
αιτολογημένα και κατ’ εξαίρεση. 
Ο φοιτητής υποβάλει προς τη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση ανάληψης Δ.Ε. 
στην οποία προσδιορίζονται το θέμα (τίτλος) της εργασίας, το επιβλέπων μέλος, 
ο Τομέας, η προβλεπόμενη περίοδος ολοκλήρωσης. Η αίτηση συνοδεύεται από 
ενδεικτική περίληψη της εργασίας στην Ελληνική. Στην περίπτωση ομαδικής 
εκπόνησης, η αίτηση περιλαμβάνει επίσης αιτιολόγηση ως προς τη διακριτή, σε 
έκταση και περιεχόμενο, ατομική συμβολή του κάθε μέλους της ομάδας. 
Η αίτηση υποβάλεται σε προθεσμίες οι οποίες καθορίζονται στο εκάστοτε 
ακαδημαϊκό ημερολόγιο και εγκρίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος μετά από 
σχετική εισήγηση του Τομέα. Η εισήγηση του Τομέα προσδιορίζει το θέμα 
ειδίκευσης της εργασίας σε διακριτό πεδίο των γνώσεων και της πρακτικής του 
Μηχανικού. 
 

Εκπόνηση 
 

Η Δ.Ε. εκπονείται με ευθύνη του σπουδαστή, με τη συνεχή παρακολούθηση και 
υποστήριξη από το επιβλέπον μέλος. Ο Τομέας διευκολύνει την απρόσκοπτη 
εκπόνηση και παρουσίαση της Δ.Ε. μέσω της κινητοποίησης σχετικών διαθέσιμων 
μέσων και πόρων. 
Η έκταση της επεξεργασίας της Δ.Ε. αντιστοιχεί σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο 
πλήρους συστηματικής απασχόλησης, δηλαδή σε ισοδύναμο φόρτο εργασίας του 
φοιτητή της τάξης των 500 ωρών. O πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης, 
εξαρτώμενος από την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του θέματος και το βαθμό 
απασχόλησης του φοιτητή, δεν ξεπερνά τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Ολοκλήρωση 
 

Η προθεσμία παράδοσης του κειμένου της Δ.Ε. ακολουθεί το ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο και, σε κάθε περίπτωση, προηγείται της καθορισμένης ημερομηνίας 
εξέτασης κατά τουλάχιστον δέκα ημέρες. Η Δ.Ε. υποβάλλεται στη Γραμματεία 
του Τμήματος σε τρία αντίγραφα τα οποία διαβιβάζονται στα μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής. 
Αντίγραφο της Δ.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή κατατίθεται υποχρεωτικά στο 
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ηλεκτρονικό αποθετήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και είναι 
δημόσια διαθέσιμο. Το κείμενο της παρουσίασης της Δ.Ε. παραδίδεται σε μορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου, με τυποποίηση και σήμανση της έγκρισης του Τμήματος, 
και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: σύνοψη, περίληψη στην Ελληνική και την 
Αγγλική, πίνακα περιεχομένων, βιβλιογραφικές αναφορές. 

Αξιολόγηση Η εξέταση και βαθμολόγηση της Δ.Ε. γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, 
αποτελούμενη από τον επιβλέποντα και από δύο μέλη με συναφή ή συγγενή 
εξειδίκευση προς το θέμα της Δ.Ε. Η εξεταστική επιτροπή συγκροτείται με 
απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του 
Τομέα στον οποίο έχει ενταχθεί η Δ.Ε. 
Η εξέταση διενεργείται με προφορική και δημόσια παρουσίαση της Δ.Ε. από τον 
φοιτητή ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, σε ημερομηνία στο πλαίσιο της 
χρονικής περιόδου που καθορίζεται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Η διάρκεια της 
παρουσίασης είναι τουλάχιστον 30 λεπτά. 
Για την αξιολόγηση της Δ.Ε. λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα εξής κριτήρια: η 
ενημέρωση στην υπάρχουσα γνώση με αντίστοιχη βιβλιογραφική διερεύνηση, η 
συγκέντρωση ειδικών δεδομένων (π.χ. μέσω εργαστηριακών πειραμάτων ή 
έρευνας πεδίου), η λογική επεξεργασία, η πρωτοτυπία της εργασίας, η εποπτεία 
του θέματος ειδίκευσης, η δομή και η ποιότητα του παραδοτέου, ο ζήλος και οι 
πρωτοβουλίες του σπουδαστή, η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης. 
Η συμμετοχή των κριτήριων στην αξιολόγηση καθορίζεται κατά την κρίση της 
εξεταστικής επιτροπής και αποτυπώνεται σε έντυπο βαθμολόγησης. Η τελική 
βαθμολογία της Δ.Ε. προκύπτει ως ο αριθμητικός μέσος όρος των τελικών 
βαθμών των τριών εξεταστών, στρογγυλοποιημένος προς την πλησιέστερη 
ακέραια ή μισή μονάδα στην κλίμακα 0-10. 

 
 
 
 


