
α) Γενικά 
Σχολή Σχολή Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
Επίπεδο σπουδών Προπτυχιακό 
Κωδικός μαθήματος MM107Υ02 Εξάμηνο σπουδών    7 

Τίτλος μαθήματος Μηχανική των Ρευστών ΙΙ 

Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές μονάδες 

Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις  4 
5.5 

Εργαστηριακές ασκήσεις 1 
Τύπος μαθήματος Επιστημονικής περιοχής (Εμβάθυνσης/Εμπέδωσης) 
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 1 (ΚΑ1) 
Προαπαιτούμενα μαθήματα - 
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική / Αγγλική 
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητέςErasmus Ναι  

Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) 
https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH109/  
https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH120/ (Erasmus) 

β) Μαθησιακά αποτελέσματα και γενικές ικανότητες  
β1. Μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 
- Διακρίνει τις θεμελιώδεις εξισώσεις διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργειας σε 

ολοκληρωματική μορφή και να εξηγεί τη φυσική σημασία των επιμέρους όρων τους, 
- Υπολογίζει τις αεροδυναμικές δυνάμεις που ασκούνται σε σώματα, 
- Υπολογίζει το συντελεστή τριβής και τα ολοκληρωματικά μεγέθη του οριακού στρώματος σε 

επιφάνειες που αλληλοεπιδρούν με πεδίο ροής, 
- Εφαρμόζει τις εξισώσεις διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργειας για την ανάλυση 

προβλημάτων μονοδιάστατων συμπιεστών ροών, 
- Επιλύει προβλήματα χρονικά μεταβαλλόμενων ροών, 
- Εφαρμόζει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη διεξαγωγή εργαστηριακών δραστηριοτήτων 

και να υποβάλει τεχνική έκθεση σχετικά με αυτές, 
- Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να αναλύσουν και να παρουσιάσουν μελέτη που 

μπορεί να περιλαμβάνει υπολογιστικό ή/και πειραματικό μέρος με χρήση εργαλείων 
υπολογιστικής και πειραματικής ρευστοδυναμικής, συνδυάζοντας τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνίας. 

β2. Γενικές ικανότητες 
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  
- Αυτόνομη εργασία  
- Ομαδική εργασία 
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

γ) Περιεχόμενο του μαθήματος 
Διαφορική ανάλυση ροών, Ασυμπίεστες - μη συνεκτικές ροές, Οριακά στρώματα, Μονοδιάστατες 
συμπιεστές ροές, Μη μόνιμες ροές, Πειραματική και υπολογιστική ρευστοδυναμική, 
Εργαστηριακές και υπολογιστικές ασκήσεις στις ενότητες του θεωρητικού μέρους του μαθήματος. 

δ) Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση 
Τρόπος παράδοσης Στην αίθουσα διδασκαλίας, σε ομάδες εργασίας και στο εργαστήριο 



Χρήση Τ.Π.Ε. 

- Εμπορικό λογισμικό ή/και λογισμικό ελεύθερου – ανοικτού κώδικα 
- Οπτικοακουστικό υλικό και πολυμεσικές εφαρμογές 
- Ηλεκτρονική πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
- Ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα 

Οργάνωση διδασκαλίας 

Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 10 
Εργαστηριακές ασκήσεις 10 
Υπολογιστικές ασκήσεις 5 
Αυτοτελής μελέτη 92 
Σύνολο μαθήματος 156 

Αξιολόγηση φοιτητών 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες ή/και 
γραπτή εξέταση) και γραπτή τελική εξέταση. 
Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, ατομικές ή/και ομαδικές 
εργασίες και γραπτή ή προφορική εξέταση ή παρουσίαση, ανά άσκηση 
και ανά περίπτωση μελέτης. 
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