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Εργαςτήριο Ατμοςφαιρικήσ Ρύπανςησ 

(https://airlab.uniwa.gr/)  
 

1. Σκοπόσ 

Στον ςφγχρονο κόςμο, θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και οι χρόνιεσ επιπτϊςεισ τθσ αποτελοφν αντικείμενο 

ιδιαίτερου επιςτθμονικοφ, περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ, πολιτικοφ και οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ, 

αναφορικά με τθν ανκρϊπινθ υγεία, τθ βιωςιμότθτα των οικοςυςτθμάτων, τθσ αλλαγισ του κλίματοσ, 

τθσ ενεργειακισ παραγωγισ και ηιτθςθσ, κλπ.   

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου Ατμοςφαιρικισ φπανςθσ είναι θ μεταφορά γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ, ςχετικά με τθν καταγραφι και μελζτθ των 

βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν και παραμζτρων τθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ. 

2. Γενική περιγραφή 

Το ΕΑ, δραςτθριοποιείται χωροταξικά ςτισ αίκουςεσ Γ014 και Γ016. Λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του 

Κεςμοκετθμζνου Εργαςτθρίου Ρεριβάλλοντοσ και Κυκλικισ Οικονομίασ (Environment & Circular 

Economy Laboratory), του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. 

Με τθ χριςθ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ που διακζτει, ςτο ΕΑ ζχει εκπονθκεί 

μεγάλοσ αρικμόσ διπλωματικϊν εργαςιϊν τόςο ςε προπτυχιακό όςο και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Ραράλλθλα και ςτο πλαίςιο των 

εκπαιδευτικϊν του 

δραςτθριοτιτων, το ΕΑ ζχει 

κακιερϊςει εκπαιδευτικζσ 

εκδρομζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

βιομθχανικζσ μονάδεσ 

ενδιαφζροντοσ, με ςτόχο οι φοιτθτζσ/τριεσ να ζρκουν ςε επαφι με το πραγματικό επαγγελματικό 

περιβάλλον και να δουν ςτθν πράξθ όλο το κεωρθτικό υπόβακρο του μακιματοσ τθσ Ατμοςφαιρικισ 

φπανςθσ. 

Επίςθσ, το ΕΑ ςτο πλαίςιο των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων 

του ςυνεργάηεται με το Εργαςτιριο Κλιματολογίασ του 

Τμιματοσ Γεωλογίασ & Γεωπεριβάλλοντοσ του Εκνικοφ & 

Καποδιςτριακοφ Ραν. Ακθνϊν, με το Εργαςτιριο Γενικισ & 

Γεωργικισ Μετεωρολογίασ του Γεωπονικοφ Ραν. Ακθνϊν, με το 

Εργαςτιριο Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, του Τμιματοσ Φυςικισ, 

του Ραν. Ρατρϊν, το Εκνικό Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν (ΕΑΑ), τθν 

Ελλθνικι Μετεωρολογικι Εταιρεία (ΕΜΤΕ), κλπ. Απόρροια αυτϊν των ςυνεργαςιϊν είναι θ υποβολι 

πλικουσ προτάςεων για τθ χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν ζργων, πλικοσ ανακοινϊςεων ςε διεκνι 

https://airlab.uniwa.gr/
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ςυνζδρια με ςφςτθμα πρακτικϊν και πλικοσ δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά με 

ςφςτθμα κριτϊν. 

Στο πλαίςιο τθσ εξωςτρζφειασ, το ΕΑ λαμβάνει μζροσ ςε ςυνεργαςίεσ του ΡαΔΑ με όμορουσ Διμουσ, 

ςυμμετζχοντασ ςε ςεμινάρια για Δθμότεσ, ςε κζματα ςχετικά με τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και τισ 

επιπτϊςεισ ςτθ δθμόςια υγεία, τισ καταςκευζσ, τισ υποδομζσ, κλπ. Τζλοσ, το ΕΑ ζχει αναλάβει τθν 

οργάνωςθ διεξαγωγισ του  16th International Conference on Meteorology, Climatology and 

Atmospheric Physics, που ςυνδιοργανϊνεται από το ΡαΔΑ και τθν Ελλθνικι Μετεωρολογικι Εταιρεία 

(25-29 Σεπτεμβρίου, 2023, Athens, Greece). 

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το ΕΑ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ περιβαλλοντικισ ρευςτομθχανικισ με ζμφαςθ ςτθν 

μοντελοποίθςθ τθσ διαςποράσ και διάχυςθσ τθσ ατμοςφαιρικισ  ρφπανςθσ και γενικότερα τθσ 

προςταςίασ του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ.  

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το ΕΑ κεραπεφει το μάκθμα (κεωρία + 

εργαςτιριο) με τίτλο «Ατμοςφαιρικι φπανςθ» που διδάςκεται ςτο 9ο εξάμθνο ςπουδϊν του ΡΡΣ  και 

αςχολείται με τθν μελζτθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ κακϊσ επίςθσ και με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ 

αντιρρφπανςθσ και προςταςίασ του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ. Το μάκθμα αυτό, αποτελεί μια 

ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, τισ τεχνολογίεσ αντιρρφπανςθσ και τθν 

ποιότθτα του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ γενικότερα. Ταυτόχρονα, με το πζραςμα του χρόνου 

εμβακφνει ςε ποιο εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ζννοιεσ που απαιτοφν ικανότθτα και ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων από πλευράσ των φοιτθτϊν, τόςο ςτθν κατανόθςθ όςο και ςτθ χριςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ. 

Επίςθσ, το ΕΑ κεραπεφει και το μάκθμα (8ο Εξάμθνο) με τίτλο «Τεχνθτά Νευρωνικά Δίκτυα και 

Μθχανικι Μάκθςθ». Το μάκθμα αυτό, αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ των τθσ μθχανικισ 

μάκθςθσ με ζμφαςθ ςτα τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ). Ειδικότερα, οι φοιτθτζσ/τριεσ μακαίνουν 

ςτθν πράξθ να αναπτφςςουν ΤΝΔ που μοντελοποιοφν τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ μετεωρολογικζσ και άλλεσ παραμζτρουσ. Για το ςκοπό αυτό, δίνονται ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ 

πραγματικά δεδομζνα, μζςα από τα οποία πρζπει να αναπτφξουν το καταλλθλότερο κατά τθν γνϊμθ 

τουσ ΤΝΔ, να το εκπαιδεφςουν κατάλλθλα και τζλοσ να το αξιολογιςουν μζςω μιασ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ με τθ χριςθ κατάλλθλων ςτατιςτικϊν δεικτϊν αξιολόγθςθσ. Θ όλθ διαδικαςία, γίνεται με 

τθ χριςθ κατάλλθλου προϊόντοσ λογιςμικοφ (MATLAB), μζςω άδειασ χριςθσ που διακζτει το ΡαΔΑ. 

5. Εξοπλιςμόσ 

λΤο ΕΑ διακζτει ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν διατάξεων που δίνουν τθ δυνατότθτα 

ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ να ζρκουν ςε επαφι και να εκπαιδευτοφν με τελευταίασ 

τεχνολογίασ ςχετικζσ πειραματικζσ διατάξεισ, αναλυτζσ, κλπ. Ειδικότερα, το ΕΑ διακζτει ζναν κινθτό 

ςτακμό καταγραφισ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και μετεωρολογικϊν δεδομζνων, που είναι 

ενςωματωμζνοσ ςε ζνα θλεκτρικό όχθμα. Το 100% θλεκτρικό όχθμα, είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνο με 

όργανα μζτρθςθσ ατμοςφαιρικϊν ρφπων (NO, ΝΟ2, O3, SO2, CO, PM) ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο 
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εντόσ του οχιματοσ, με αντίςτοιχο καταγραφικό δεδομζνων, κακϊσ και ζνα πλιρθ μετεωρολογικό 

ςτακμό που λαμβάνει μετριςεισ καταγραφισ ταχφτθτασ και διεφκυνςθσ ανζμου, κερμοκραςίασ, 

υγραςίασ, θλιακισ ακτινοβολίασ (ςε οριηόντιο επίπεδο) και φψουσ βροχισ (βροχόμετρο). Ο κινθτόσ 

ςτακμόσ ζχει τθν ιδιαιτερότθτα ότι είναι ενςωματωμζνοσ ςε θλεκτρικό όχθμα, μικροφ μεγζκουσ με 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθν ευελιξία κίνθςθσ και ότι το ίδιο δεν εκπζμπει ρφπουσ. Οι μετριςεισ 

ατμοςφαιρικϊν ρφπων λαμβάνονται βάςει ςχετικϊν διεκνϊν προτφπων και οδθγιϊν, ενϊ τα όργανα 

μετριςεων διακζτουν τισ ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ (Αναλυτισ Πηοντοσ, Ο3 (EN-14625), Αναλυτισ 

Μονοξειδίου του Άνκρακα,  CO (EN-14626), Αναλυτισ Διοξειδίου του Κείου, SO2 (EN-14212), Αναλυτισ 

Οξειδίων του Αηϊτου NOX  (EN-14211)). Επίςθσ, διακζτει ςφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ (GPS) για 

μετριςεισ πεδίου ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, θχόμετρο και φορθτά όργανα καταγραφισ CO2.  

 

  

  
 

Διακζτει ζναν ςθμαντικό αρικμό (περίπου 15 διατάξεισ) μικρϊν φορθτϊν καταγραφζων αιωροφμενων 

ςωματιδίων (PurpleAir). Οι καταγραφείσ αυτοί (με τθν ζνδειξθ ENVICARE) είναι ενςωματομζνοι ςε ζνα 

διεκνζσ δίκτυο καταγραφισ τθσ ατμοςφιαιρκισ ρφπανςθσ από το οποίο το ΕΑ παρζχει και ταυτόχρονα 

αντλεί δεδομζνα ςε πραγματικό χρόνο. 

(https://map.purpleair.com/1/mPM10/a10/p604800/cC0#10/38.0171/23.859) 

Διακζτει επίςθσ ζναν αναλυτι αιροφμενων ςωματιδίων (TPC, PM1, PM2.5, PM10), DustTrak DRX Aerosol 

Monitor 8533, κατάλλθλο για εφαρμογζσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου, για βιομθχανικζσ, ι 

επαγγελματικζσ εφαρμογζσ, απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ και ερευνθτικϊν μελετϊν.  

Τζλοσ, διακζτει δφο φορθτά όργανα Libelium Environment Pro, και ζνα ςτακμό μζτρθςθσ, όπου και τα 

τρία όργανα ζχουν τθ δυνατότθτα μζτρθςθσ TPC, PM1, PM2.5, PM4, PM10 και πζντε αερίων NO, NO2, SO2, 

https://map.purpleair.com/1/mPM10/a10/p604800/cC0#10/38.0171/23.859
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CO και O3, με θλεκτροχθμικοφσ αιςκθτιρεσ κακϊσ και μζτρθςθσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ και 

ατμοςφαιρικισ πίεςθσ. Οι μετριςεισ αποκθκεφονται ςε web server από όπου ο χριςτθσ ανακτά τα 

δεδομζνα μζςω Internet. 

 

 

 

Τζλοσ, διακζτει ζναν αυτόματο μετεωρολογικό ςτακμό (DAVIS PRO2 PLUS), εγκατεςτθμζνο ςτθν οροφι 

του κτθρίου του Εργαςτθρίου. 
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Εργαςτήριο Μηχανολογικού χεδίου (CAD) 

 

1. Σκοπόσ 

Σκοπόσ του εργαςτθρίου Μθχανολογικισ ςχεδίαςθσ είναι θ μεταφορά γνϊςθσ και θ προςαρμογι τθσ 

αντίλθψθσ αναφορικά με τθ μεκοδολογία ςχεδίαςθσ και μοντελοποίθςθσ μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων 

με χριςθ Θ/Υ (CAD). 

Στόχοι που προάγονται κατά τθ διαδικαςία εκμάκθςθσ ςτο εργαςτιριο είναι: 

o Θ προςαρμογι αντίλθψθσ ςτθ μεκοδολογία ςχεδίαςθσ/μοντελοποίθςθσ μθχανολογικϊν 

εξαρτθμάτων με χριςθ Θ/Υ (CAD) 

o Θ προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

o Θ λιψθ αποφάςεων πάνω ςτθ μοντελοποίθςθ εξαρτθμάτων και ςυναρμολογθμάτων 

o Θ αυτόνομθ εργαςία 

o Ο ςχεδιαςμόσ εξαρτθμάτων – μθχανιςμϊν και διαχείριςθ των κανόνων ςχεδίαςθσ 

o Θ διαχείριςθ τεχνικϊν ςχεδίαςθσ ςε δφο και τρείσ διαςτάςεισ 

o Θ γνϊςθ αυτοματοποίθςθσ τυποποιιςεων και χριςθ τουσ ςτθ παραγωγι ςχεδίων και μελετϊν 

ςτθ βιομθχανία 

2. Γενική περιγραφή 

Το Εργαςτιριο Μθχανολογικισ ςχεδίαςθσ, χωροκετείται λειτουργικά ςτισ αίκουςεσ Γ019 και Β027. Θ 

αίκουςα Γ019, αποτελεί ςυνεργαηόμενο χϊρο με το εργαςτιριο Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ Λ ςτον 

οποίο ζχουν εγκαταςτακεί ςχεδιαςτιρια για τθν διεξαγωγι του ςκζλουσ των μακθμάτων που αφοροφν 

ςτθν ειςαγωγι ςτθ Μθχανολογικι ςχεδίαςθ. Στο ειςαγωγικό ςκζλοσ απαιτείται θ χριςθ ςυμβατικϊν 

μεκόδων (ςκαρίφθμα) για τθν εξοικείωςθ με τθν αντίλθψθ ςτερεϊν ςε δφο και τρεισ διαςτάςεισ.  

Θ εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςχεδιαςτθρίων ςε χϊρο αμιγοφσ περιβάλλοντοσ μθχανουργείου προάγει 

τθν  ςφνδεςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Μθχανολογικοφ ςχεδίου με τισ εργαλειομθχανζσ, τα 

μθχανολογικά εξαρτιματα και γενικότερα το πεδίο τθσ καταςκευισ, αποτελϊντασ τθ ςφηευξθ με τθ 

μελλοντικι εναςχόλθςθ των φοιτθτϊν ςτον επαγγελματικό τουσ χϊρο. 

Το ςκζλοσ CAD διεξάγεται για τα μακιματα Α’ και Β’ εξαμινου ςτο εργαςτιριο Θ/Υ, ςτθν αίκουςα 

Β027. Οι φοιτθτζσ διδάςκονται ςε αντικείμενα τθσ μελλοντικισ τουσ εργαςίασ του Μθχανολόγου 

Μθχανικοφ που αφοροφν ςτθν ειςαγωγι ςτθ τριςδιάςτατθ ςχεδίαςθ με Θ/Υ, ςτθ μεκοδολογία 

τριςδιάςτατθσ μοντελοποίθςθσ, ςτθν ανάλυςθ λειτουργιϊν ςφγχρονων 3D CAD μοντελοποιθτϊν, ςτισ 

μεκόδουσ δθμιουργίασ ςτερεϊν ςωμάτων, ςτισ λειτουργίεσ ςυνόλων, ςτισ λειτουργίεσ μεταβολισ 

μορφισ, κακϊσ και ςτθν μοντελοποίθςθ ςτοιχείων μθχανϊν και εξαρτθμάτων, ςτθ δθμιουργία 

ςυναρμολογθμζνων μθχανολογικϊν ςυνόλων και ςτθ δθμιουργία τεχνικϊν ςχεδίων ςφμφωνα με τισ 

τυποποιιςεισ, 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ / θ φοιτιτρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ όλων των ςφγχρονων 3D CAD μοντελοποιθτϊν. 

 Κατανοεί τισ τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ για τθν καλφτερθ δυνατι ςχεδίαςθ μθχανολογικϊν 

εξαρτθμάτων 

 Εφαρμόηει αποδοτικά μεκοδολογίεσ τριςδιάςτατθσ μοντελοποίθςθσ για τθν παραγωγι 

ςφνκετων τεχνικϊν ςχεδίων 
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 Αναγνωρίηει οποιοδιποτε τεχνολογία CAD και αξιολογεί τα ςυςτιματα, βάςει εργαςιϊν που 

πρζπει να γίνουν ςε ςυνάρτθςθ με τισ δυνατότθτζσ τουσ 

 Συνκζτει εξαρτιματα για τθν παραγωγι πολφπλοκων ςυναρμολογθμάτων 

 Αναλφει τισ ανάγκεσ ςυγγενϊν τεχνολογιϊν (CAM, CAE, 3D printing) ωσ προσ το CAD 

γεωμετρικό μοντζλο το οποίο χρθςιμεφει ωσ βάςθ τουσ. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το Εργαςτιριο Μθχανολογικισ ςχεδίαςθσ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ μεκοδολογίασ 

ςχεδίαςθσ και μοντελοποίθςθσ μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων με ςυμβατικζσ μεκόδουσ και με χριςθ 

Θ/Υ (CAD). 

4. Μαθήματα 1ου κφκλου που καλφπτονται 

Στο πλαίςιο του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ Μθχανολογικισ ςχεδίαςθσ , το εργαςτιριο κεραπεφει τα 

μακιματα 1ου κφκλου ςπουδϊν 

 Α’ εξαμινου: ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΘ ΣΧΕΔΛΑΣΘ CAD I (εργαςτιριο) 

 Β’ εξαμινου: ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΘ ΣΧΕΔΛΑΣΘ CAD IΛ (εργαςτθριακό ςκζλοσ) 

5. Εξοπλιςμόσ 

Ο χϊροσ διεξαγωγισ του ειςαγωγικοφ ςκζλουσ τθσ Μθχανολογικισ ςχεδίαςθσ διεξάγεται ςτο 

ςυνεργαηόμενο εργαςτιριο Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ Λ το οποίο είναι εξοπλιςμζνο με: 

o 18 ςχεδιαςτιρια αναδιπλοφμενθσ επιφάνειασ (με μθχανιςμό ρυκμιηόμενθσ κλίςθσ), με 

δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ/εργαςίασ από 2 φοιτθτζσ / ςχεδιαςτιριο 

o Στακερόσ Θ/Υ για προβολι παρουςιάςεων 

o Οκόνθ προβολισ τοίχου πτυςςόμενθσ από λευκό πανί 

o Μόνιμθ εγκατάςταςθ προτηζκτορα υψθλισ ανάλυςθσ με τθλεχειριςτιριο 

 

Ο χϊροσ διεξαγωγισ του ςκζλουσ CAD τθσ Μθχανολογικισ ςχεδίαςθσ διεξάγεται ςτο εργαςτιριο H/Y το 

οποίο είναι εξοπλιςμζνο με: 

o 10 Θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ με επεξεργαςτι Intel Core I5, μνιμθ 8GB και οκόνθ 

o Κρανία τοποκετθμζνα περιφερειακά ςτθν αίκουςα, με δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ/εργαςίασ 

από 2 φοιτθτζσ / Θ/Υ (20 κζςεισ εργαςίασ) 

o Κρανία τοποκετθμζνα κεντρικά ςτθν αίκουςα για τθν υποδοχι φοιτθτϊν με χριςθ φορθτϊν 

υπολογιςτϊν (8 κζςεισ εργαςίασ) 

o Φορθτό προτηζκτορα υψθλισ ανάλυςθσ με τθλεχειριςτιριο 

o Ρίνακασ λευκόσ με πλαίςιο αλουμινίου για γραφι με μαρκαδόρο  
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Αίκουςα Β027, εργαςτιριο Θ/Υ CAD ςχζδιο διάταξθσ κζςεων εργαςίασ 

 

 
Εργαςτιριο Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ Λ (ςυνεργαηόμενο), χϊροσ ςχεδιαςτθρίων 
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Εργαςτήριο Ελέγχου Ποιότητασ & Σεχνολογίασ Μεταλλικών Τλικών 

 

1. Σκοπόσ 

Θ ποιότθτα ζχει αναδειχκεί ωσ κακοριςτικόσ παράγοντασ επιτυχίασ κατά τθν ςχεδίαςθ, τθ παραγωγι, τθ 

χριςθ και τθν ςυντιρθςι των μεταλλικϊν προϊόντων. Ο ζλεγχοσ ποιότθτασ περιλαμβάνει εκείνεσ τισ 

επιχειρθςιακζσ τεχνικζσ και δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για να ικανοποιθκοφν οι 

προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ. Θ καταςκευι κάκε μθχανολογικοφ εξαρτιματοσ προχποκζτει τθν 

επιλογι του υλικοφ και του τρόπου κατεργαςίασ του. Οι ιδιότθτζσ του, ορίηουν το τεχνοοικονομικά 

κατάλλθλο υλικό, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ςωςτι λειτουργία για τον προβλεπόμενο χρόνο ηωισ του.  

Σκοπόσ του εργαςτθρίου Ελζγχου Ροιότθτασ και Μεταλλικϊν Υλικϊν (Ε.Ρ.Τ.ΥΛ.) είναι θ μεταφορά 

γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ, ϊςτε να αναγνωρίηουν τα 

κφρια μεταλλικά υλικά, να αξιολογοφν εργαςτθριακά τισ κρίςιμεσ μθχανικζσ τουσ ιδιότθτεσ βάςει 

τυποποιθμζνων μεκοδολογιϊν με ςκοπό να επιλζξουν το κατάλλθλο υλικό ανάλογα με τθν εφαρμογι. 

2. Γενική περιγραφή 

Το Ε.Ρ.Τ.ΥΛ. δραςτθριοποιείται χωροταξικά ςτισ αίκουςεσ Β216Α και Β216Β. Λειτουργεί υπό τθν αιγίδα 

του Κεςμοκετθμζνου Εργαςτθρίου Τεχνολογίασ Ρροθγμζνων Υλικϊν (Lab of Advanced Materials 

Technology), του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. 

  
Το Ε.Ρ.Τ.ΥΛ., φιλοξενεί εργαςτθριακά μακιματα ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα οποία 

διεξάγονται ςφμφωνα με τθ βιομθχανικι πρακτικι. Στο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν του 

δραςτθριοτιτων, το Ε.Ρ.Τ.ΥΛ. ζχει κακιερϊςει εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ςε βιομθχανικζσ μονάδεσ 

μθχανολογικοφ ενδιαφζροντοσ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ βιϊνουν πραγματικζσ επαγγελματικζσ ςυνκικεσ 

όπου εφαρμόηεται το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ Επιςτιμθσ των Μεταλλικϊν Υλικϊν. 

Με τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ που διακζτει παρουςιάηει ζντονθ ερευνθτικι δραςτθριότθτα. Κατά 

ςυνζπεια, ζχει εκπονθκεί πλικοσ ερευνθτικϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν τόςο ςε προπτυχιακό όςο και 

ςε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Στο πλαίςιο των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του ςυνεργάηεται με εργαςτιρια τθσ Σχολισ Μθχανικϊν 

του Ρα.Δ.Α. κακϊσ και εργαςτιρια δοκιμϊν και διακριβϊςεων εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Ενδεικτικά, 

το εργαςτιριο ςυνεργάηεται με τα Εργαςτιρια Αντοχισ των Υλικϊν, Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ Λ,  

Θλεκτρονικισ Μικροςκοπίασ και Μικροανάλυςθσ (Τμιμα Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ), , 

το Εργαςτιριο Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ του τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ΕΜΡ, το 
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Εργαςτιριο Μεταλλογνωςίασ (Department of Materials Science and Technology, Faculty of Materials 

and Environmental Engineering, Technical University of Cluj-Napoca) το Εργαςτιριο Spectrum Labs,  το 

Εργαςτιριο Ροιοτικοφ Ελζγχου τθσ εταιρείασ Ελλθνικά Καλϊδια Α.Ε., κλπ. Απόρροια αυτϊν των 

ςυνεργαςιϊν είναι πλικοσ ανακοινϊςεων ςε εκνικά και διεκνι ςυνζδρια με κριτζσ κακϊσ και πλικοσ 

δθμοςιεφςεων ςε αναγνωριςμζνα διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται.  

Το Ε.Ρ.Τ.ΥΛ. καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Τεχνολογίασ Μεταλλικϊν Υλικϊν με ζμφαςθ ςτον 

Ζλεγχο Ροιότθτασ τουσ, τισ Κερμικζσ Κατεργαςίεσ Χαλφβων και τθν Ανάλυςθ Αςτοχίασ Μθχανολογικϊν 

Υλικϊν.   

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει.  

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, και ςφμφωνα με το προπτυχιακό πρόγραμμα 

ςπουδϊν του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν, το Ε.Ρ.Τ.ΥΛ. υποςτθρίηει τρία μακιματα.  

Θ «Τεχνολογία Μεταλλικϊν Υλικϊν» (κεωρία και εργαςτιριο) διδάςκεται ςτο 3ο εξάμθνο ςπουδϊν και 

αποτελεί μάκθμα υποβάκρου. Στα πρϊτα μακιματα γίνεται μια ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των 

Μεταλλικϊν Υλικϊν παρουςιάηοντασ τθ ςχζςθ τθσ δομισ με τισ ιδιότθτεσ τουσ (χθμικοί δεςμοί, 

κρυςταλλικι δομι και οι ατζλειεσ τθσ, διάχυςθ ατόμων, κλπ). Στθ ςυνζχεια, εμβακφνει ςε πιο 

εξειδικευμζνεσ ζννοιεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν Τεχνολογία Μεταλλικϊν Υλικϊν (κράματα 

μετάλλων και τα εργαλεία μελζτθσ τουσ) καταλιγοντασ ςτθν ανάπτυξθ υποβάκρου από πλευράσ των 

φοιτθτϊν, τόςο ςτθν κατανόθςθ όςο και ςτθν αξιολόγθςθ μεταλλικϊν βιομθχανικϊν κραμάτων 

(χάλυβεσ, χυτοςίδθροι, μθ ςιδθροφχα κράματα). 

Οι «Κερμικζσ Κατεργαςίεσ Μεταλλικϊν Υλικϊν» (κεωρία και εργαςτιριο) διδάςκεται ςτο 8ο εξάμθνο 

ςπουδϊν και αποτελεί μάκθμα εμβάκυνςθσ.  Στα πρϊτα μακιματα γίνεται μια ειςαγωγι ςτισ κερμικζσ 

κατεργαςίεσ των μεταλλικϊν υλικϊν (μθχανιςμοί διάχυςθσ ατόμων, χάλυβεσ, μικροδομι χαλφβων, 

μεταςχθματιςμοί δομισ κατά κζρμανςθ και ψφξθ). Στθ ςυνζχεια, εμβακφνει ςε πιο εξειδικευμζνεσ 

ζννοιεσ με ζμφαςθ ςτισ κερμικζσ κατεργαςίεσ χαλφβων  (ςτοιχεία κραμάτωςθσ και επίδραςι τουσ ςτισ 

ιδιότθτεσ των χαλφβων, κερμικζσ κατεργαςίεσ, θ ταξινόμθςι τουσ και τα εργαλεία μελζτθσ τουσ), 

καταλιγοντασ ςτθ δυνατότθτα να επεξεργάηεται τισ πλθροφορίεσ των τεχνικϊν φυλλαδίων που 

προςφζρουν οι παραγωγοί μεταλλικϊν υλικϊν ϊςτε να επιλζγει κατάλλθλθ κερμικι κατεργαςία για 

δεδομζνθ εφαρμογι. 

Θ «Ανάλυςθ Αςτοχίασ Μθχανολογικϊν Υλικϊν» (κεωρία και εργαςτιριο) διδάςκεται ςτο 8ο εξάμθνο 

ςπουδϊν και αποτελεί μάκθμα εμβάκυνςθσ. Στα πρϊτα μακιματα γίνεται μια ειςαγωγι ςτθν Ανάλυςθ 

Αςτοχίασ (κφκλοσ ηωισ και χρόνοσ λειτουργίασ ενόσ εξαρτιματοσ/μιασ μθχανισ, κακοριςμόσ και ςτόχοσ 

τθσ ανάλυςθσ αςτοχίασ). Στθ ςυνζχεια, εμβακφνει ςε πιο εξειδικευμζνεσ ζννοιεσ οι οποίεσ ςχετίηονται 

με τθν ανάλυςθ αςτοχίασ (διαδικαςία διερεφνθςθσ, μθχανιςμοί αςτοχίασ, βαςικζσ αιτίεσ). Τελικϊσ, οι 

φοιτθτζσ/τριεσ εφαρμόηοντασ τισ τεχνικζσ και τα εργαλεία ανάλυςθσ αςτοχίασ αναγνωρίηουν τα κφρια 

αίτιά τθσ και να προτείνουν διορκωτικζσ ενζργειεσ. 
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5. Εξοπλιςμόσ 

Το Ε.Ρ.Τ.ΥΛ. διακζτει εκπαιδευτικό και ερευνθτικό εξοπλιςμό το οποίο ςυςχετίηεται με τον Ζλεγχο 

Ροιότθτασ και τθν Τεχνολογία Μεταλλικϊν Υλικϊν. Ειδικότερα, για τον ζλεγχο Ροιότθτασ το Ε.Ρ.Τ.ΥΛ. 

διακζτει, φαςματογράφο μάηασ για τθ χθμικι ανάλυςθ των μεταλλικϊν υλικϊν. Για τθν ανάλυςθ 

μικροδομισ διακζτει δφο (2) οπτικά μεταλλογραφικά μικροςκόπια, ζνα μικροτόμο, ζνα μθχάνθμα εν 

κερμϊ εγκιβωτιςμοφ, τρία λειαντικά μθχανιματα για τθν προετοιμαςία δειγμάτων και μια μονάδα 

χθμικισ προςβολισ. Για τθν μακροςκοπικι αξιολόγθςθ επιφανειϊν διακζτει δφο (2) ςτερεοςκόπια 

(φορθτό και ςτακερό),  Για τθν αξιολόγθςθ των μθχανικϊν ιδιοτιτων διακζτει τζςςερα ςκλθρόμετρα 

(με δυνατότθτα μζτρθςθσ HV, HB, HRC, HRB), δφο (2) μικροςκλθρόμετρα (HV) και μθχανι εφελκυςμοφ-

κλίψθσ.  

   
Επιπλζον διακζτει δφο (2) εκπαιδευτικζσ διατάξεισ για τθ κερμικι ανάλυςθ κραμάτων, δφο (2) 

εκπαιδευτικζσ διατάξεισ για τθ βακμονόμθςθ κερμοςτοιχείων και άλλεσ δφο για τθν προςδιοριςμό τθσ 

χρονικισ ςτακεράσ των κερμοςτοιχείων. Για τισ κερμικζσ κατεργαςίεσ, διακζτει επτά (7) θλεκτρικοφσ 

κλιβάνουσ και τα αντίςτοιχα παρελκόμενα με δυνατότθτα να εκτελεί όλεσ τισ κερμικζσ κατεργαςίεσ 

μάηασ.   

  
Επιπλζον διακζτει εξοπλιςμό για μθ καταςτροφικοφσ ελζγχουσ. Δφναται να εκτελεί  ελζγχουσ πάχουσ 

επικάλυψθσ, ελζγχουσ με διειςδυτικά υγρά (ορατοφ φωτόσ, φκορίηοντα), με μαγνθτικά ςωματίδια και 

με υπζρθχουσ.       
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Εργαςτήριο Αεροδυναμικήσ 

 

1. Σκοπόσ 

Αντικειμενικόσ ςκοπόσ και ςτόχοσ του Εργαςτθρίου Αεροδυναμικισ είναι θ  διδαςκαλία  και  θ  ζρευνα  

ςτο  επιςτθμονικό  πεδίο  τθσ αεροδυναμικισ. Αποςκοπεί ςτο να ειςάγει τον/τθν φοιτθτι/ρια ςτθν 

κεωρία τθσ Αεροδυναμικισ ϊςτε να χρθςιμοποιεί με ευχζρεια τουσ κεμελιϊδεισ νόμουσ διατιρθςθσ 

μάηασ, ενζργειασ και ορμισ για τθν επίλυςθ αεροδυναμικϊν προβλθμάτων. Στο πλαίςιο του μακιματοσ 

περιγράφονται τα κεμελιϊδθ αεροδυναμικά και γεωμετρικά χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται με τισ 

εξωτερικζσ ροζσ γφρω από αεροτομζσ, πτζρυγεσ και μθ αεροδυναμικά (bluff) ςϊματα. Τζλοσ γίνεται 

αναφορά ςτον υπολογιςμό των αεροδυναμικϊν δυνάμεων και ροπϊν ςτισ οποίεσ υπόκεινται οι 

αεροτομζσ, πτζρυγεσ και τα μθ αεροδυναμικά (bluff) ςϊματα. 

2. Γενική περιγραφή 

Το εργαςτιριο Αεροδυναμικισ, δραςτθριοποιείται ςτο υπόγειο του Η κτιρίου. Λειτουργεί υπό τθν 

αιγίδα του Κεςμοκετθμζνου Εργαςτιριου ευςτο-Κερμικϊν Συςτθμάτων (Laboratory of Thermo-Fluid 

Systems) του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. Με τθ χριςθ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ 

εξοπλιςμοφ που διακζτει, ςτο εργαςτιριο Αεροδυναμικισ ζχει εκπονθκεί μεγάλοσ αρικμόσ 

διπλωματικϊν εργαςιϊν, ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε διεκνι ςυνζδρια και διεκνι επιςτθμονικά 

περιοδικά με ςφςτθμα κριτϊν. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το εργαςτιριο Αεροδυναμικισ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Αεροδυναμικισ με τθν διεξαγωγι 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων για τθν ενίςχυςθ των εννοιϊν τθσ κεωρίασ και απόκτθςθ πρακτικισ 

εμπειρίασ εκτελϊντασ πειράματα ςτισ αεροςιραγγεσ του Εργαςτθρίου με ςφγχρονο μετρθτικό 

εξοπλιςμό (κερμικι ανεμομετρία, Ταχυμετρία Απεικόνιςθσ Σωματιδίων (PIV). 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το εργαςτιριο Αεροδυναμικισ ενιςχφει το 

μάκθμα (κεωρία + εργαςτιριο) με τίτλο «Αεροδυναμικι» που διδάςκεται ςτο 9ο εξάμθνο ςπουδϊν του 

ΡΡΣ  και αςχολείται με τθν μελζτθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ Αεροδυναμικισ.  

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο/θ φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

- Χρθςιμοποιεί με ευχζρεια τουσ κεμελιϊδεισ νόμουσ διατιρθςθσ μάηασ, ενζργειασ και ορμισ για τθν 
επίλυςθ αεροδυναμικϊν προβλθμάτων. 
- Ρεριγράφει τα κεμελιϊδθ αεροδυναμικά και γεωμετρικά χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται με τισ 

εξωτερικζσ ροζσ γφρω από αεροτομζσ, πτζρυγεσ και μθ αεροδυναμικά (bluff) ςϊματα. 

- Υπολογίηει τισ αεροδυναμικζσ δυνάμεισ και ροπζσ ςτισ οποίεσ υπόκεινται οι αεροτομζσ, πτζρυγεσ και 

τα μθ αεροδυναμικά (bluff) ςϊματα. 

- Διακρίνει πότε μπορεί να εφαρμόηει βαςικζσ αεροδυναμικζσ εξιςϊςεισ (όπωσ τθν Εξίςωςθ του 

Bernoulli, τθν εξίςωςθ του Laplace, κλπ) ςτθ λφςθ προβλθμάτων. 
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- Να ζχει αναπτφξει πρακτικι εμπειρία και γνϊςθ ςε πειραματικζσ διατάξεισ δοκιμϊν (όπωσ ςε 

αεροςιραγγεσ), τεχνικζσ και εξοπλιςμό (Κερμικι Ανεμομετρία, PIV) και απλά υπολογιςτικά πακζτα που 

χρθςιμοποιοφνται ςτο πεδίο τθσ αεροδυναμικισ. 

- Ραρουςιάηει και αξιολογεί τα πειραματικά, κεωρθτικά και αρικμθτικά αποτελζςματα υπό τθ μορφι 

τεχνικισ ζκκεςθσ με ςκοπό τθν αποδοτικι επικοινωνία τουσ ευρζωσ. 

5. Εξοπλιςμόσ 

Το εργαςτιριο Αεροδυναμικισ διακζτει ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν διατάξεων που 

δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ να ζρκουν ςε επαφι και να 

εκπαιδευτοφν με τελευταίασ τεχνολογίασ ςχετικζσ πειραματικζσ διατάξεισ, αναλυτζσ, κλπ.  

Ειδικότερα διακζτει:  

 Αεροςιραγγα, Göttingen, κλειςτοφ κυκλϊματοσ ροισ με δφο ανοικτά τμιματα δοκιμϊν 

ελλειπτικισ διατομισ 1.0 m x 0.69m και μζγιςτθσ ταχφτθτασ 30 m/s, 

 Αεροςιραγγα, ανοικτοφ κυκλϊματοσ ροισ με κλειςτό τμιμα δοκιμϊν 0.61m x 0.61m x 2.4m και 

μζγιςτθσ ταχφτθτασ 30 m/s. 

 

 
 

 
 

 Ζνα κερμικό ανεμόμετρο 4 καναλιϊν που μαηί με μια ςειρά αιςκθτθρίων ςυςτθμάτων μονοφ, 

διπλοφ και τριπλοφ ςφρματοσ για μζτρθςθ του πεδίου ταχφτθτασ ακόμα και ςε τριςδιάςτατεσ 

τυρβϊδεισ ροζσ. 
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 Σφςτθμα οπτικοποίθςθσ ροισ που βαςίηεται ςτθν παραγωγι λευκοφ καπνοφ διαμζςου ενόσ 

κερμαινόμενου ςφρματοσ (Smoke-wire flow-visualization system), που αναπτφχκθκε ςτα 

πλαίςια πτυχιακισ εργαςίασ. 

 
 

 Τεςςάρων αξόνων ςφςτθμα CNC για τθν κοπι αεροτομϊν από foam, που αναπτφχκθκε ςτα 

πλαίςια πτυχιακισ εργαςίασ.  

 
 Μθχανικό και θλεκτρονικό μικρομανόμετρο ακριβείασ. 

 Φορζασ μετακίνθςθσ αιςκθτιρα 3-αξόνων ελεγχόμενοσ μζςω Θ/Υ (3-D traversing system) 

 Στερεοςκοπικό ςφςτθμα ταχυμετρίασ απεικόνιςθσ ςωματιδίων (Stereoscopic Particle Image 

Velocimetry- SPIV) 

 Ενςωματωμζνα ςυςτιματα μετριςεων με κατάλλθλο λογιςμικό 
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Εργαςτήριο Μετρήςεισ Σεχνικών Μεγεθών  

 

1. Σκοπόσ 

Αντικειμενικόσ ςκοπόσ και ςτόχοσ του Εργαςτθρίου Μετριςεων Τεχνικϊν Μεγεκϊν (ΜΤΜ) είναι θ  

διδαςκαλία  και  θ  ζρευνα  ςτο  επιςτθμονικό  πεδίο  των μετριςεων και αποςκοπεί ςτο να ειςάγει 

τον/τθν φοιτθτι/ρια ςτθν κεωρία των Μετριςεων Τεχνικϊν Μεγεκϊν ϊςτε να αποκτιςει μία ςφαιρικι 

αντίλθψθ για τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιομθχανία, αλλά και ςτθν ζρευνα, για τθν 

μζτρθςθ μεγεκϊν.  

Αρχικά, αναλφονται οι βαςικζσ ζννοιεσ των μεκόδων μζτρθςθσ, τα ςτατικά και δυναμικά 

χαρακτθριςτικά των ςθμάτων, θ δειγματολθψία, κακϊσ και θ απεικόνιςθ και καταγραφι του ςιματοσ. 

Ακολοφκωσ αναλφονται θ επεξεργαςία των ςθμάτων με υπολογιςτζσ, θ ςτατιςτικι τουσ επεξεργαςία, θ 

ανάλυςθ αβεβαιότθτασ και θ ςυμπεριφορά των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ.  

Τζλοσ γίνεται αναφορά ςτον ςχεδιαςμό ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων μζτρθςθσ και ςυλλογισ 

δεδομζνων για μετριςεισ πίεςθσ, κερμοκραςίασ και ταχφτθτασ.  

Στο εργαςτιριο ΜΤΜ πραγματοποιοφνται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ για τθν ενίςχυςθ των εννοιϊν τθσ 

κεωρίασ και απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ ςε μετρθτικό εξοπλιςμό και ςφγχρονα ςυςτιματα 

ανάκτθςθσ και ανάλυςθσ δεδομζνων με τθ χριςθ Θ/Υ και κατάλλθλο λογιςμικό (LABVIEW, MATLAB / 

OCTΑVE). 

2. Γενική περιγραφή 

Το εργαςτιριο ΜΤΜ, δραςτθριοποιείται χωροταξικά ςτισ αίκουςεσ Β021 και ςτο υπόγειο του Η κτιρίου. 

Λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του Κεςμοκετθμζνου Εργαςτιριου ευςτο-Κερμικϊν Συςτθμάτων 

(Laboratory of Thermo-Fluid Systems) του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. Με τθ χριςθ του 

εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ που διακζτει, ςτο εργαςτιριο ΜΤΜ ζχει εκπονθκεί 

μεγάλοσ αρικμόσ διπλωματικϊν εργαςιϊν, ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε διεκνι ςυνζδρια και διεκνι 

επιςτθμονικά περιοδικά με ςφςτθμα κριτϊν. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το εργαςτιριο ΜΤΜ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο των Τεχνικϊν Μετριςεων με ηην διεξαγωγή 

πειπαμάηων πος θα βοηθήζοςν και ενιζσύζοςν ηην καηανόηζη ηηρ θεωπίαρ ηος μαθήμαηορ. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το εργαςτιριο ΜΤΜ ενιςχφει το μάκθμα (κεωρία 

+ εργαςτιριο) με τίτλο «Μετριςεισ Τεχνικϊν Μεγεκϊν» που διδάςκεται ςτο 4ο εξάμθνο ςπουδϊν του 

ΡΡΣ  και αςχολείται με τθν μελζτθ των βαςικϊν εννοιϊν των μεκόδων μζτρθςθσ.  

Το μάκθμα αυτό, αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ των μεκόδων μζτρθςθσ όπωσ: 

 Στατικά και δυναμικά χαρακτθριςτικά ςθμάτων,  

 Απόκριςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ 

 Στατιςτικι επεξεργαςία ςθμάτων 



 

Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 

16 
Εργαςτθριακζσ Υποδομζσ 

 Ανάλυςθ αβεβαιότθτασ 

 Ρροςαρμογι ςθμάτων και διαςφνδεςθ 

 Δειγματολθψία, απεικόνιςθ, καταγραφι και επεξεργαςία ςθμάτων με Μικροχπολογιςτζσ 

 Μετριςεισ κερμοκραςίασ: με απλά κερμόμετρα, θλεκτρικισ αντίςταςθσ κερμόμετρα, 

κερμοηεφγθ, και πυρόμετρα 

 Μετριςεισ ογκομετρικισ παροχισ: μετρθτζσ διαφορικισ πίεςθσ, θλεκτρομαγνθτικοί και 

ςτροβίλου 

 Μετριςεισ πίεςθσ και ταχφτθτασ ροισ: μανόμετρα υγροφ, ελαςτικοί, χωρθτικοί και 

πιεηοθλεκτρικοί αιςκθτιρεσ, βαρόμετρα, ςωλινασ Pitot 

 Μετριςεισ μθχανικϊν παραμορφϊςεων: αιςκθτιρεσ θλεκτρικισ αντίςταςθσ 

 Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςτθ μορφι τεχνικϊν εκκζςεων 

5. Εξοπλιςμόσ 

Το εργαςτιριο ΜΤΜ διακζτει ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν διατάξεων που δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ να ζρκουν ςε επαφι και να εκπαιδευτοφν με 

τελευταίασ τεχνολογίασ ςχετικζσ πειραματικζσ διατάξεισ, αναλυτζσ, κλπ.  

Ειδικότερα διακζτει:  

 Αεροςιραγγα, Göttingen, κλειςτοφ κυκλϊματοσ ροισ με δφο ανοικτά τμιματα δοκιμϊν 

ελλειπτικισ διατομισ 1.0 m x 0.69m και μζγιςτθσ ταχφτθτασ 30 m/s, 

 Αεροςιραγγα, ανοικτοφ κυκλϊματοσ ροισ με κλειςτό τμιμα δοκιμϊν 0.61m x 0.61m x 2.4m και 

μζγιςτθσ ταχφτθτασ 30 m/s. 

 Εννζα πάγκουσ εργαςίασ με υπολογιςτζσ ςυνδεδεμζνουσ ςε δίκτυο και με δφο οκόνεσ ζκαςτοσ, 

γεννιτριεσ ςθμάτων, παλμογράφουσ, ςτακμοί ανάκτθςθσ δεδομζνων (ELMI) με αναλογικοφσ-

ψθφιακοφσ και ψθφιο-αναλογικοφσ μετατροπείσ με τισ κατάλλθλεσ ειςόδουσ και εξόδουσ για 

εφκολθ χριςθ και λογιςμικό (LabVIEW) για μετριςεισ και ζλεγχο ςυςτθμάτων. 

 Εξυπθρετθτι διαδικτυακισ τάξθσ (online class) 

 Μονάδα προςαρμογισ ςθμάτων (Signal Conditioning) SCXI τθσ National Instrument με 12 

υποδοχζσ θ οποία περιλαμβάνει υπομονάδεσ για τθ μζτρθςθ κερμοκραςιϊν και τάςεων 

παραμόρφωςθσ των υλικϊν. 

 Ρζντε ιδιοςυςτιματα εφαρμογϊν για ζλεγχο βθματικϊν, servo και DC κινθτιρων 

 Οκτϊ ιδιοςυςκευζσ πρόβολων δοκϊν για εφαρμογζσ μετριςεων με επιμθκυνςιόμετρα (υπό 

ανάπτυξθ) 

 Ρρότυπο πείραμα επίδειξθσ ελζγχου ςε πραγματικό χρόνο ςυςτοιχίασ δεξαμενϊν, ζλεγχοσ 

ςτάκμθσ, παροχισ και πλιρωςθσ δεξαμενϊν (ιδιοςυςκευι)  

 Ζνα κερμικό ανεμόμετρο 4 καναλιϊν που μαηί με μια ςειρά αιςκθτθρίων ςυςτθμάτων μονοφ, 

διπλοφ και τριπλοφ ςφρματοσ για μζτρθςθ του πεδίου ταχφτθτασ ακόμα και ςε τριςδιάςτατεσ 

τυρβϊδεισ ροζσ. 

 Σφςτθμα οπτικοποίθςθσ ροισ που βαςίηεται ςτθν παραγωγι λευκοφ καπνοφ διαμζςου ενόσ 

κερμαινόμενου ςφρματοσ (Smoke-wire flow-visualization system), που αναπτφχκθκε ςτα 

πλαίςια πτυχιακισ εργαςίασ. 
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 Τεςςάρων αξόνων ςφςτθμα CNC για τθν κοπι αεροτομϊν από foam, που αναπτφχκθκε ςτα 

πλαίςια πτυχιακισ εργαςίασ.  

 Μθχανικό και θλεκτρονικό μικρομανόμετρο ακριβείασ. 

 Φορζασ μετακίνθςθσ αιςκθτιρα 3-αξόνων ελεγχόμενοσ μζςω Θ/Υ (3-D traversing system) 

 Στερεοςκοπικό ςφςτθμα ταχυμετρίασ απεικόνιςθσ ςωματιδίων (Stereoscopic Particle Image 

Velocimetry- SPIV) 

 Ενςωματωμζνα ςυςτιματα μετριςεων με κατάλλθλο λογιςμικό 

 Φορθτό Θχόμετρο (ςυμπεριλαμβανομζνου προενιςχυτι και μικροφϊνου) μαηί με 

Βακμονομθτι ιχου, Ρολυκάναλο φορθτό καταγραφικό ςφςτθμα και αιςκθτιριο δόνθςθσ. 

 

 

 
 

 
 



 

Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 

18 
Εργαςτθριακζσ Υποδομζσ 

Εργαςτήριο Βιομηχανικών Αυτοματιςμών 

 

1. Σκοπόσ 

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου Βιομθχανικϊν Αυτοματιςμϊν (ΕΒΑ) είναι θ μεταφορά γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ, ςχετικά με τα βιομθχανικά ςυςτιματα 

αυτοματιςμοφ και τισ ςχετικζσ τεχνολογίεσ. Οι αυτοματιςμοί αποτελοφν κρίςιμο ςυςτατικό όλων των 

ςφγχρονων βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων. Συμβάλουν ριηικά ςτθν οικονομικά αποτελεςματικι 

λειτουργία των επιμζρουσ μθχανϊν και μθχανοςταςίων, και επίςθσ ςτθ διαφφλαξθ τθσ αςφάλειασ των 

εγκαταςτάςεων και τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Οι ςυνθκζςτεροι αυτοματιςμοί 

υλοποιοφνται με ζνα ςυνδυαςμό από εξειδικευμζνα θλεκτρικά, υδραυλικά και πνευματικά μζςα. 

2. Γενική περιγραφή 

Το ΕΒΑ, βρίςκεται ςτθν αίκουςα Γ021β του κτθρίου Γ. Λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του Καταςκευαςτικοφ 

Τομζα του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. Ο κυρίωσ χϊροσ τθσ αίκουςασ καταλαμβάνεται από 

τισ εκπαιδευτικζσ διατάξεισ και εξοπλιςμό. Θ αίκουςα περιλαμβάνει επίςθσ χϊρο γραφείου. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο 

Το ΕΒΑ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο των βιομθχανικϊν αυτοματιςμϊν, με ζμφαςθ ςτισ πλζον  

διαδεδομζνεσ τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ όπωσ τα ςυςτιματα με χριςθ Ελεγκτϊν 

Ρρογραμματιηόμενθσ Λογικισ (PLC), τα υδραυλικά και πνευματικά ςυςτιματα αυτοματιςμϊν και οι 

θλεκτρομθχανικοί αυτοματιςμοί. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών 

Στο πλαίςιο του ωσ άνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το ΕΒΑ υποςτθρίηει τθ διδαςκαλία του  ομϊνυμου 

μακιματοσ «Βιομθχανικοί Αυτοματιςμοί» του 6ου εξαμινου του ΡΡΣ του Τμιματοσ Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν, με κφριο αντικείμενο τθ δομι και τθ λειτουργία βιομθχανικϊν ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ 

με χριςθ PLC και θλεκτρομθχανικϊν διατάξεων. Επίςθσ, το ΕΒΑ υποςτθρίηει τθ διδαςκαλία του 

μακιματοσ «Θλεκτρικά, Υδραυλικά και Ρνευματικά Συςτιματα Κίνθςθσ» του 7ου εξαμινου του ΡΡΣ του 

Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν, με κφριο αντικείμενο τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ για τθ 

διαχείριςθ τθσ θλεκτρομθχανικισ, πνευματικισ και υδραυλικισ ιςχφοσ.  

5. Εξοπλιςμόσ 

Ο εξοπλιςμόσ του ΕΒΑ περιλαμβάνει εκπαιδευτικζσ εργαςτθριακζσ διατάξεισ υδραυλικϊν και 

πνευματικϊν αυτοματιςμϊν (καταςκευαςτισ Festo), διατάξεισ PLC (καταςκευαςτισ Siemens) και 

ςτακμοφσ εργαςίασ (Windows PC). Επίςθσ, ςτο χϊρο του ΕΒΑ βρίςκονται κακίςματα, πίνακασ, οκόνθ 

και ςυςκευι προβολισ μζςω υπολογιςτι. Θ αίκουςα του ΕΒΑ διακζτει αυτόνομο τοπικό αςφρματο 

δίκτυο (WiFi) και παροχζσ τριφαςικοφ ρεφματοσ υψθλισ ιςχφοσ.  
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Εργαςτήριο Μετάδοςησ Θερμότητασ 

 

1. Σκοπόσ 

Το Εργαςτιριο Μετάδοςθσ Κερμότθτασ (ΕΜΚ) καλφπτει διδακτικζσ και ερευνθτικζσ ανάγκεσ του 

Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν του Ρανεπιςτθμίου δυτικισ Αττικισ (ΡαΔΑ) ςε κζματα που 

ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με τουσ ακόλουκουσ τομείσ: μεταφορά μάηασ και κερμότθτασ, 

μοντελοποίθςεισ-προςομοιϊςεισ-μετριςεισ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ροϊν, αναλφςεισ–μετριςεισ–

προςομοιϊςεισ-ςχεδιαςμοί ρευςτοκερμικϊν ςυςτθμάτων, κ.α. Κφριοσ ςκοπόσ του Εργαςτθρίου 

Μετάδοςθσ Κερμότθτασ είναι αφενόσ θ μεταφορά γνϊςθσ υψθλοφ επιπζδου ςε κζματα Μεταφοράσ 

Κερμότθτασ ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν του ΡαΔΑ και 

αφετζρου θ εκπόνθςθ υψθλοφ επιπζδου ζρευνασ και θ προαγωγι τθσ γνϊςθσ από ερευνθτικζσ ομάδεσ 

µε κοινά ι ςυμπλθρωματικά ερευνθτικά ενδιαφζροντα ςε γνωςτικά αντικείμενα που ςχετίηονται με τισ 

αρχζσ των φαινομζνων Μεταφοράσ Κερμότθτασ.  

2. Γενική περιγραφή 

Το ΕΜΚ βρίςκεται ςτθ Αίκουςα Β024 τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ του Αρχαίου Ελαιϊνα του ΡαΔΑ, θ 

οποία περιλαμβάνει ξεχωριςτό χϊρο επίδειξθσ και διεξαγωγισ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, 

ξεχωριςτό χϊρο διαλζξεων, κακϊσ και 2 χϊρουσ εξοπλιςμζνουσ με ΘΥ για τθν εκπόνθςθ διπλωματικϊν 

και ερευνθτικϊν εργαςιϊν.  

Λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του κεςμοκετθμζνου Εργαςτθρίου ευςτο-κερμικϊν Συςτθμάτων – ΕΚΣ 

(Laboratory of Thermo-Fluid Systems – LTFS) και ςυμμετζχει ςτο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν του 

Τμιματοσ Μθχανολόγων-Μθχανικϊν και ςε 2 μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν του ίδιου 

Τμιματοσ του ΡαΔΑ: (α) ΡΜΣ «Ζρευνα ςτθ Κερμορευςτομθχανικι» και (β) MSc in Energy Systems (ςε 

ςφμπραξθ με το Ρανεπιςτιμιο Heriot-Watt του Θνωμζνου Βαςιλείου. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

εκπόνθςθ μεγάλου πλικουσ διπλωματικϊν εργαςιϊν ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Το ΕΜΚ ζχει ςυνεργαςτεί με εγχϊριουσ Δθμόςιουσ και Λδιωτικοφσ Φορείσ τθσ επικράτειασ, όπωσ το 

Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν (Τμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν) για τον ζλεγχο δοκιμαςτικϊν δειγμάτων 

κιςςθροδζματοσ, και βιομθχανικζσ  μονάδεσ παραγωγισ κερμομονωτικϊν υλικϊν, όπωσ YTONG-

TRASTIC, ΧΑΛΚΟ Α.Ε. και Ελλθνικά Καλϊδια Α.Ε. για τον ζλεγχο δειγμάτων τθσ παραγωγισ τουσ.  

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το ΕΜΚ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Μετάδοςθσ Κερμότθτασ και τισ εφαρμογζσ αυτισ, με 

ζμφαςθ ςτισ πειραματικζσ και υπολογιςτικζσ μεκόδουσ και εργαλεία προςομοίωςθσ 

κερμορευςτομθχανικϊν διεργαςιϊν, ςτισ υπολογιςτικζσ μεκόδουσ Μετάδοςθσ Κερμότθτασ, ςτισ 

διφαςικζσ ροζσ ςε βιομθχανικζσ μονάδεσ αφφγρανςθσ, ςτο κερμικό ψεκαςμό κ.α.  

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το ΕΜΚ κεραπεφει μακιματα και γνωςτικά 

αντικείμενα του 1ου κφκλου ςπουδϊν του Τμιματοσ Μθχανολόγων-Μθχανικϊν του ΡαΔΑ. Ειδικότερα, 

καλφπτει τα ακόλουκα μακιματα: 
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 «Μετάδοςθ Κερμότθτασ», το οποίο είναι υποχρεωτικό μάκθμα του 5ου εξαμινου του Τμιματοσ. Οι 

ςτόχοι του μακιματοσ είναι να καταςτοφν οι φοιτθτζσ/τιτριεσ ικανοί/νζσ να: (α) διατυπϊνουν τουσ 

βαςικοφσ νόμουσ που διζπουν τθ Μετάδοςθ Κερμότθτασ και να τουσ εφαρμόηουν για τθν επίλυςθ 

τεχνικϊν προβλθμάτων, (β) επιλφουν προβλιματα μονοδιάςτατθσ και μόνιμθσ ροισ Κερμότθτασ, (γ) 

χρθςιμοποιοφν και να επιλζγουν μετρθτικά όργανα για τθ μζτρθςθ κερμικϊν μεγεκϊν και (δ) 

παρακολουκοφν με επιτυχία πιο προχωρθμζνα μακιματα του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν 

του Τμιματοσ που ςχετίηονται με τθ Μετάδοςθ Κερμότθτασ και 

 «Φαινόμενα Μεταφοράσ», το οποίο είναι επιλογισ υποχρεωτικό μάκθμα κατεφκυνςθσ του 8ου 

εξαμινου του Τμιματοσ και διαπραγματεφεται αντικείμενα, όπωσ, μεταξφ άλλων, μοριακι διάχυςθ 

ορμισ (ιξϊδεσ), κερμότθτασ (αγωγι) και μάηασ, ςυντελεςτζσ μοριακισ διάχυςθσ (ιξϊδεσ, κερμικι 

αγωγιμότθτα, ςυντελεςτισ διάχυςθσ μάηασ), εξάρτθςθ των ςυντελεςτϊν διάχυςθσ από τθν πίεςθ και τθ 

κερμοκραςία, διάχυςθ και μεταφορά μάηασ, ςυνδυαςμζνθ μεταφορά μάηασ και κερμότθτασ, 

πολυφαςικζσ ροζσ, κ.α. 

 

5. Εξοπλιςμόσ 

Ο διακζςιμοσ εκπαιδευτικόσ και ερευνθτικόσ εξοπλιςμόσ του Εργαςτθρίου Μετάδοςθσ Κερμότθτασ 

είναι πλοφςιοσ και ςφγχρονοσ δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τιτριεσ να εκπαιδευτοφν ςε 

πειραματικζσ διατάξεισ τελευταίασ τεχνολογίασ. Αποτελείται, δε, μεταξφ άλλων, από τισ ακόλουκεσ 

ςυςκευζσ-διατάξεισ: 

 Εκπαιδευτικι / Εργαςτθριακι ςυςκευι Deltalab ΕΤ130, μελζτθσ του φαινομζνου Μετάδοςθσ 

Κερμότθτασ με τουσ μθχανιςμοφσ Ακτινοβολίασ και Φυςικισ Συναγωγιμότθτασ.  

 Εργαςτθριακι / Εκπαιδευτικι / Ερευνθτικι ςυςκευι Deltalab ΕΛ700, μελζτθσ του φαινομζνου 

Μετάδοςθσ Κερμότθτασ με το μθχανιςμό τθσ Αγωγιμότθτασ, για μετριςεισ ομοιογενϊν και ετερογενϊν 

δομικϊν υλικϊν (κοκκϊδουσ και κονιϊδουσ μορφισ) μετριςεων “k”, “α” και “Cp”. 

 Εργαςτθριακι / Ερευνθτικι ςυςκευι Lasercomp Fox 200, που αφορά τθ μζτρθςθ του Συντελεςτι 

Κερμικισ Αγωγιμότθτασ για κερμομονωτικά και δομικά υλικά, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα ISO, 

ASTM, με μεγάλθ ακρίβεια και είναι μοναδικι ςτθν Ελλάδα.  

 Συςκευι οπτικοφ πυρομζτρου του οίκου “OMEGA”, μεγάλθσ ακρίβειασ για τθ μζτρθςθ του 

ςυντελεςτι εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ υλικϊν. 

 Σφςτθμα Ρειραματικϊν Αςκιςεων ςτθ Μετάδοςθ Κερμότθτασ, θ οποία αποτελείται από τθν κφρια 

μονάδα ςυνοδευόμενθ από διατάξεισ πειραματικισ μελζτθσ: (i) μονοδιάςτατθσ αξονικισ ροισ 

κερμότθτασ ςε καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ, (ii) μονοδιάςτατθσ ακτινικισ ροισ κερμότθτασ ςε 

κυλινδρικζσ ςυντεταγμζνεσ, και μια διάταξθ κερμοθλεκτρικισ αντλίασ κερμότθτασ. 

 Σφςτθμα Εναλλακτϊν Κερμότθτασ, το οποίο περιλαμβάνει: (i) τρεισ (3) εναλλάκτεσ ομόκεντρων 

ςωλινων, (ii) δφο (2) πλακοειδείσ εναλλάκτεσ, (iii) εναλλάκτθ κελφφουσ –  ςωλινων και (iv) εναλλάκτθ 

ςυμπφκνωςθσ υμζνοσ και ςταγόνασ. 

 Μονάδα Εναλλάκτθ Κερμότθτασ Σταυροροισ  

 Συςκευι Μεταφοράσ Κερμότθτασ, ςτρωτισ & ςυνεκτικισ ροισ 

 Εκπαιδευτικό/Ερευνθτικό λογιςμικό πακζτο προγραμμάτων Flowlab – Gambit – Fluent. 
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 Εκπαιδευτικό / Ερευνθτικό λογιςμικό πρόγραμμα EPA-ED, το οποίο ςχετίηεται με τισ ενεργειακζσ 

απαιτιςεισ κτθρίων ςε κζρμανςθ, ψφξθ και κατανάλωςθ ηεςτοφ νεροφ και πικανζσ επεμβάςεισ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ βάςει ενεργειακϊν, 

περιβαλλοντικϊν και οικονομικϊν κριτθρίων, που ζχουν τεκεί από τον πρόςφατο νόμο περί μείωςθσ 

τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτθρίων.  

 Εργαςτθριακι / Εκπαιδευτικι ςυςκευι ΛΤΛ-ΒΘ100, θ οποία χρθςιμοποιείται ςτθ μζτρθςθ απωλειϊν 

κερμικισ ροισ των βιομθχανικϊν και οικιακϊν δομικϊν ςτοιχείων με δυνατότθτεσ προςδιοριςμοφ και 

του ςυντελεςτι "k" μονϊςεων ςωλθνϊςεων ατμοφ, ψυκτικϊν και λοιπϊν βιομθχανικϊν 

εγκαταςτάςεων. 

 Σφςτθμα υπολογιςμοφ ςυντελεςτϊν κερμικισ άνεςθσ χϊρων (ComfortSense), μζςω μζτρθςθσ 

τοπικϊν ςυνκθκϊν, όπωσ: αζρα, κερμοκραςίασ, υγραςίασ, κλπ. 

 Κερμοροομετρικό ςφςτθμα για κερμικι ανάλυςθ κτθρίων & βιομθχανικϊν εφαρμογϊν. 

 Σφςτθμα κερμοκάμερασ δοκιμϊν και ελζγχου ςτοιχείων οικιϊν και λοιπϊν βιομθχανικϊν κτθρίων, 

με ςειρά παρελκομζνων. 

 Εκπαιδευτικό / Ερευνθτικό λογιςμικό πακζτο προγραμμάτων FLOWLAB – GAMBIT – FLUENT, τα 

οποία χρθςιμοποιοφνται για τθ διενζργεια υπολογιςτικϊν αςκιςεων  μετάδοςθσ κερμότθτασ που 

εντάςςονται ςτο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ Μετάδοςθσ Κερμότθτασ, με ςκοπό τθν 

εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με ςφγχρονεσ μεκόδουσ υπολογιςμοφ. 

Τζλοσ, το ΕΜΚ ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιεί cluster H/Y υψθλϊν προδιαγραφϊν (άνω των 150 

επεξεργαςτϊν ΧΕΟΝ και διακζςιμθσ μνιμθσ άνω των 500 GB), για τισ προςομοιϊςεισ φαινομζνων 

Υπολογιςτικισ Κερμο-ευςτοδυναμικισ, μζςω του εμπορικοφ πακζτου λογιςμικοφ ANSYS Academic 

Research Mechanical and CFD, του οποίου ακαδθμαϊκζσ και ερευνθτικζσ άδειεσ ζχει προμθκευτεί το 

ΡαΔΑ για το Τμιμα Μθχανολόγων-Μθχανικϊν. 
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Εργαςτήριο Θέρμανςησ-Χύξησ-Κλιματιςμού  

 

1. Σκοπόσ 

Το Εργαςτιριο Κζρμανςθσ-Ψφξθσ-Κλιματιςμοφ (ΕΚΨΚ)  αποτελείται από δφο επιμζρουσ εργαςτιρια, το 

ΚΨΚ Λ (60 εξάμθνο) και το ΚΨΚ ΛΛ (70 εξάμθνο). Επιχειρεί να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ αλλά και ςε διεκνζσ επίπεδο τθν αντιμετϊπιςθ και επίλυςθ των κεμάτων που αναφζρονται 

ςτθ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ ςε εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ, ψφξθσ και κλιματιςμοφ για όφελοσ του 

ανκρϊπου και του κοινωνικοφ ςυνόλου γενικότερα. Για το ςκοπό αυτό το εργαςτιριο αναπτφςςει 

δραςτθριότθτεσ ςτον ερευνθτικό και εκπαιδευτικό τομζα αλλά και ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν 

υπθρεςιϊν ςτο ευρφτερο πεδίο τθσ ενζργειασ, τόςο ςε τεχνολογικό, όςο και ςε οικονομικό, 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Στθ παροφςα εποχι, θ κζρμανςθ, θ ψφξθ και ο κλιματιςμόσ και 

οι χρόνιεσ επιπτϊςεισ τθσ αποτελοφν αντικείμενο ιδιαίτερου επιςτθμονικοφ, περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ, πολιτικοφ και οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ, αναφορικά με τθν ανκρϊπινθ υγεία, τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τθ βιωςιμότθτα των οικοςυςτθμάτων, τθσ αλλαγισ του κλίματοσ, τθσ 

ενεργειακισ παραγωγισ και ηιτθςθσ, κλπ.   

Σκοπόσ του ΕΚΨΚ είναι θ μεταφορά γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του 

Τμιματοσ, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ, καταγραφι, μελζτθ και αξιολόγθςθ των βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν και παραμζτρων των εγκαταςτάςεων κερμικϊν και ψυκτικϊν ςυςτθμάτων. 

2. Γενική περιγραφή 

Το ΕΚΨΚ, δραςτθριοποιείται χωροταξικά ςτθν αίκουςα Γ016. Λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του 

Κεςμοκετθμζνου Εργαςτθρίου Ενζργειασ (Energy  Laboratory), του Τμιματοσ Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν. 

Με τθ χριςθ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ που διακζτει, ςτο ΕΚΨΚ ζχει εκπονθκεί 

μεγάλοσ αρικμόσ διπλωματικϊν εργαςιϊν τόςο ςε προπτυχιακό όςο και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το ΕΚΨΚ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζρμανςθσ, ψφξθσ και κλιματιςμοφ με ζμφαςθ ςτο 

ςχεδιαςμό, τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ κακϊσ και ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςφγχρονων κερμικϊν 

και ψυκτικϊν ςυςτθμάτων. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το ΕΚΨΚ κεραπεφει το μάκθμα (κεωρία + 

εργαςτιριο) με τίτλο «ΚΨΚ Λ» που διδάςκεται ςτο 6ο εξάμθνο ςπουδϊν του ΡΡΣ  και αςχολείται με  

βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ψυκτικισ τεχνολογίασ, Ψφξθ με ςυμπίεςθ ατμϊν (Στοιχειϊδθσ ψυκτικόσ κφκλοσ - 

Κφκλοσ με υπόψυξθ και υπερκζρμανςθ - Ρολυβάκμιοσ ψυκτικόσ κφκλοσ - Ψυκτικόσ κφκλοσ με 

«κλιμακωτό καταρράκτθ» (cascade) και το μάκθμα (κεωρία + εργαςτιριο) με τίτλο «ΚΨΚ ΛΛ» που 

διδάςκεται ςτο 70 εξάμθνο του ΡΡΣ και αςχολείται με περιγραφι, μελζτθ και υπολογιςμοί των 

βαςικϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, Υπολογιςμό κερμικϊν αναγκϊν με πρότυπο ΕΝ 12831, Υπολογιςμό 
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Ψυκτικϊν, Φορτίων μζκοδοσ CLTD/SCL/CLF, Διαςταςιολόγθςθ ςωλθνϊςεων και αεραγωγϊν, Δίκτυα 

αεραγωγϊν, ςτόμια, Κεντρικά ςυςτιματα κλιματιςμοφ και διανομισ αζρα, Σχεδιαςμόσ υδρονικϊν 

ςυςτθμάτων κζρμανςθσ – ψφξθσ, Συςτιματα ελζγχου. Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε ςυςτιματα 

κλιματιςμοφ – κζρμανςθσ, Αναφορά ςτα ςφγχρονα εξελιγμζνα ςυςτιματα των παραπάνω 

εγκαταςτάςεων με παραδείγματα εφαρμογισ τουσ,  

5. Εξοπλιςμόσ 

Το ΕΚΨΚ  διακζτει ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν διατάξεων που δίνουν τθ δυνατότθτα 

ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ να ζρκουν ςε επαφι και να εκπαιδευτοφν με τελευταίασ 

τεχνολογίασ ςχετικζσ πειραματικζσ διατάξεισ, αναλυτζσ, κλπ.  

Ειδικότερα, το ΕΚΨΚ διακζτει πλικοσ ςυςκευϊν ψυκτικϊν διατάξεων και εκπαιδευτικι ςυςκευι 

αντλίασ κερμότθτασ. Επίςθσ τρείσ ψυκτικοφσ καλάμουσ διαφορετικϊν διαςτάςεων και ιςχφοσ, 

εκπαιδευτικζσ ςυςκευζσ κεντρικισ κζρμανςθσ (πετρελαίου, υγραερίου), μονάδα αεραγωγοφ κακϊσ και 

πλικοσ οργάνων μζτρθςθσ και καταγραφισ  παραμζτρων ψυκτικϊν μζςων. Επίςθσ βιομθχανικό 

αναλυτι καυςαερίων με μετριςεισ εννζα ςτοιχείων καφςθσ (CO2, NO, ΝΟ2, O2, SO2, CO, H2S, NOx, CH4 ) 

και ςυςκευι μζτρθςθσ Ανϊτερθσ Κερμογόνου Δφναμθσ (Bomb Calorimeter) υγρϊν και ςτερεϊν 

καυςίμων.  
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Εργαςτήριο Θερμικών Εγκαταςτάςεων Παραγωγήσ Ενέργειασ 

 

1. Σκοπόσ 

Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκεσ για τθν παραγωγι ενζργειασ όλο και αυξάνουν. Οι ανάγκεσ αυτζσ ωσ 

γνωςτόν καλφπτονται με διάφορεσ τεχνολογίεσ παραγωγισ ενζργειασ Οι περιςςότερεσ από αυτζσ 

επιβαρφνουν, άλλεσ περιςςότερο και άλλεσ λιγότερο, το περιβάλλον και κατ’ επζκταςθ τθν υγεία του 

ανκρϊπου. 

Σκοπόσ του εργαςτθρίου ΚΕΡΕ είναι θ μεταφορά γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτουσ/ςτισ 

φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ, ςχετικά με τθν καταγραφι και μελζτθ των βαςικϊν παραμζτρων που 

ςχετίηονται με τισ κερμικζσ ιδιότθτεσ του νεροφ/ατμοφ και τθ χριςθ του ατμοφ ωσ μζςον παραγωγισ 

ενζργειασ κερμικισ και θλεκτρικισ,  μζςω των υφιςταμζνων τεχνολογιϊν. Επίςθσ θ παραγωγι 

ενζργειασ με χριςθ των εν λόγω τεχνολογιϊν ςχετίηεται με τθν καφςθ των ορυκτϊν καυςίμων και οι 

φοιτθτζσ/τριεσ ευαιςκθτοποιοφνται ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων του 

περιβάλλοντοσ. 

2. Γενική περιγραφή 

Το εργαςτιριο ΚΕΡΕ είναι εγκατεςτθμζνο ςτθν αίκουςα Γ016. Λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του 

κεςμοκετθμζνου εργαςτθρίου «ΕΝΕΓΕΛΑ» του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. 

 
 

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το εργαςτιριο ΚΕΡΕ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο αφ’ ενόσ τθσ παραγωγισ ενζργειασ μζςω των 

κερμικϊν εγκαταςτάςεων με χριςθ ορυκτϊν καυςίμων και αφ’ ετζρου τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ 

λόγω τθσ καφςθσ των εν λόγω καυςίμων. 

4. Μαθήματα 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει  
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Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου του εργαςτθρίου ΚΕΡΕ κεραπεφει το ομϊνυμο 

μάκθμα (κεωρία + εργαςτιριο) του 9ου εξαμινου ςπουδϊν του ΡΡΣ. Το μάκθμα αυτό αποτελεί τθ 

ςυνζχεια και τθν εφαρμογι των κεωρθτικϊν μακθμάτων «Κερμοδυναμικι Λ», «Μθχανικι ευςτϊν Λ» 

και «Μετάδοςθ κερμότθτασ» που διδάςκονται ςτα πρϊτα εξάμθνα του ΡΡΣ του Τμιματοσ. 

5. Εξοπλιςμόσ 

Το εργαςτιριο ΚΕΡΕ διακζτει ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν διατάξεων που δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ να ζρκουν ςε επαφι και να εκπαιδευτοφν τόςο ςτθ 

χριςθ του ατμοφ όςο κα ςτο χειριςμό των παρακάτω εγκαταςτάςεων/οργάνων: 

Α. Ριλοτικι εγκατάςταςθ παραγωγισ ενζργειασ με χριςθ ατμολζβθτα και ατμοςτροβίλου 

 
 

Β. Διάταξθ μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ του ατμοφ 

Γ. Διάταξθ μζτρθςθσ κερμικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε εναλλάκτεσ ομορροισ και αντιρροισ 

Επίςθσ το εργαςτιριο ΚΕΡΕ διακζτει τα παρακάτω μετρθτικά όργανα ελζγχου με τθ βοικεια των 

οποίων οι φοιτθτζσ/τριεσ πραγματοποιοφν διπλωματικζσ εργαςίεσ. 

Δ. Συςκευι ελζγχου ςωςτισ λειτουργίασ ατμοπαγίδων 

Ε. Κερμιδόμετρο με δυνατότθτα ςφνδεςθσ με PC 

ΣΤ. Βιομθχανικόσ αναλυτισ εκπομπϊν αερίων 
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Εργαςτήριο Μηχανουργικήσ Σεχνολογίασ 

 

1. Σκοπόσ 

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ Λ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ τισ 

απαραίτθτεσ τεχνολογικζσ γνϊςεισ κακϊσ και πρακτικζσ δεξιότθτεσ ςτθν ακολουκοφμενθ διαδικαςία 

που επιλζγεται για τθν μετουςίωςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ - βάςει του καταςκευαςτικοφ ςχεδίου - ςε τελικό 

προϊόν. Στόχοι που προάγονται κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο εργαςτιριο είναι: 

o Θ γνϊςθ τθσ αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων ςτο χειριςμό των διαφόρων εργαλείων χεριοφ 

o Θ εξοικείωςθ με το χειριςμό των διαφόρων μθχανθμάτων του μθχανουργείου 

(εργαλειομθχανζσ) 

o Θ εκμάκθςθ χριςθσ των διαφόρων οργάνων μζτρθςθσ και ελζγχου,  

o Θ εκμάκθςθ λείανςθσ εργαλείων χάραξθσ και κοπισ,  

o Θ εξοικείωςθ με τθν αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ μθχανιςμϊν και καταςκευϊν 

για επιδιόρκωςθ,  

ϊςτε να καταςτοφν οι φοιτθτζσ/τριεσ ικανοί να περατϊνουν τυποποιθμζνεσ αςκιςεισ / καταςκευζσ 

ςφμφωνα με καταςκευαςτικά ςχζδια και γραπτζσ πορείεσ διεκπεραίωςθσ των αςκιςεων / 

καταςκευϊν. 

2. Γενική περιγραφή 

Το εργαςτιριο Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ Λ, δραςτθριοποιείται χωροταξικά ςτισ αίκουςεσ Γ019 και 

Γ020. Λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του Κεςμοκετθμζνου Εργαςτθρίου Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ του 

Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν.  Με τθ χριςθ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ 

που διακζτει, ςτο εργαςτιριο ζχει εκπονθκεί μεγάλοσ αρικμόσ διπλωματικϊν εργαςιϊν τόςο ςε 

προπτυχιακό όςο και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ραράλλθλα και ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν του 

δραςτθριοτιτων, ζχει κακιερϊςει εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ςε ςυγκεκριμζνεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ 

ενδιαφζροντοσ, με ςτόχο οι φοιτθτζσ/τριεσ να ζρκουν ςε επαφι με το πραγματικό επαγγελματικό 

περιβάλλον και να δουν ςτθν πράξθ όλο το κεωρθτικό & εργαςτθριακό υπόβακρο του μακιματοσ τθσ 

Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ. 

Συνεργάηεται  με τα εργαςτιρια  

1. Εργαςτιριο Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ ΛΛ 

2. Μθχανολογικοφ Σχεδίου Λ  CAD 

3. Εργαςτιριο ‘Ελζγχου Ροιότθτασ Τεχνολογίασ Υλικϊν’ 

4. Εργαςτιριο Αντοχισ Υλικϊν. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ / θ φοιτιτρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Εφαρμόηουν πιςτά και ςχολαςτικά τουσ κανονιςμοφσ και τα μζτρα αςφαλείασ, προςταςίασ και 

υγιεινισ ςτο εργαςτιριο του μθχανουργείου. 

 Να χρθςιμοποιοφν ςωςτά, με αςφάλεια και με τθν απαιτοφμενθ προςοχι, ευαιςκθςία και 

επιμζλεια: 

 Τα όργανα μζτρθςθσ 
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 Τα όργανα χειρόσ του μθχανουργείου 

 Τα μθχανιματα 

 Τισ εργαλειομθχανζσ 

 Να αναγνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν ςωςτά τα κατάλλθλα κοπτικά εργαλεία 

 Να επιλζγουν τα κατάλλθλα υγρά κοπισ  

 Να λειαίνουν επιμελθμζνα τα εργαλεία χάραξθσ και κοπισ 

 Να εκτελοφν κατεργαςίεσ ακριβείασ, ςυναρμογζσ και εφαρμογζσ εξαρτθμάτων ςφμφωνα με 

δοςμζνεσ ανοχζσ 

 Να καταςκευάηουν ςπειρϊματα εξωτερικά και εςωτερικά. 

 Να ακολουκοφν και να εκτελοφν τθ ςωςτι ςειρά εργαςιϊν για κοπι οδοντωτϊν τροχϊν 

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το Εργαςτιριο Μ.Τ. Λ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ 

4. Μαθήματα 1ου κφκλου που καλφπτονται 

Στο πλαίςιο του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ Μθχανολογικισ ςχεδίαςθσ , το εργαςτιριο κεραπεφει τα 

παρακάτω μακιματα 1ου κφκλου ςπουδϊν: 

 2ου εξαμινου: ΜΘΧΑΝΟΥΓΛΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ Λ (εργαςτιριο) 

 7ου εξαμινου:  ΚΑΤΕΓΑΣΛΕΣ ΜΟΦΟΡΟΛΘΣΘΣ 

 7ου εξαμινου: ΜΘΧΑΝΟΥΓΛΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΛΛ 

5. Εξοπλιςμόσ 

 Ραράλλθλα με τον εξοπλιςμό των εργαλειομθχανϊν, ο χϊροσ του εργαςτθρίου παρζχει κζςεισ 

εργαςίασ φοιτθτϊν και πτυςςόμενθ οκόνθ προβολισ παρουςιάςεων, ϊςτε να λειτουργεί και ωσ χϊροσ 

παρακολοφκθςθσ των διαλζξεων του κεωρθτικοφ ςκζλουσ του μακιματοσ, εντόσ Εργαςτθρίου. 

Στο χϊρο του εργαςτθρίου Μ.Τ.Λ διεξάγεται το ειςαγωγικό ςκζλοσ του εργαςτθριακοφ μακιματοσ 

“Μθχανολογικι ςχεδίαςθ CAD I” ωσ ςυνεργαηόμενο εργαςτιριο, και ζχει διαμορφωκεί με 

ςχεδιαςτιρια μεταβαλλόμενθσ κλίςθσ που επιτρζπουν τθν παρακολοφκθςθ μακθμάτων διαφορετικοφ 

αντικειμζνου. 

Ο χϊροσ κεωρθτικοφ ςκζλουσ των μακθμάτων του εργαςτθρίου Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ Λ είναι 

εξοπλιςμζνο με: 

o 18 ςχεδιαςτιρια αναδιπλοφμενθσ επιφάνειασ (με μθχανιςμό ρυκμιηόμενθσ κλίςθσ), με 

δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ/εργαςίασ από 2 φοιτθτζσ / ςχεδιαςτιριο 

o Στακερόσ Θ/Υ για προβολι παρουςιάςεων 

o Οκόνθ προβολισ τοίχου πτυςςόμενθσ από λευκό πανί 

o Μόνιμθ εγκατάςταςθ προτηζκτορα υψθλισ ανάλυςθσ με τθλεχειριςτιριο 

o Ρίνακασ λευκόσ με πλαίςιο αλουμινίου για γραφι με μαρκαδόρο   

o Διακζτει οπτικοακουςτικά μζςα παρουςίαςθσ κακϊσ και χϊρο βιβλιοκικθσ για τθν 

αρχειοκζτθςθ εργαςιϊν προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. 
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Χϊροσ Βιβλιοκικθσ Χϊροσ παρακολοφκθςθσ διαλζξεων 

Ο χϊροσ του εργαςτθρίου Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ Λ είναι εξοπλιςμζνοσ με: 

1.Τόρνουσ.(Τόρνευςθ , turning) 

2.Φραίηεσ.(Milling machine) 

3.Ρλάνεσ.(Ρλάνιςθ, shaping) 

4.Δράπανα.(Διάτρθςθ, drilling)*Διαφόρων τφπων+ 

5.Λείανςθ ( grinding) 

6.Υδραυλικό ψαλίδι. 

7.Στράντηα. 

8.Ζλαςτρο. 

9.Ρρζςςα. 

10.Χυτιριο. 

11.Ελαςματουργείο. 

12.Τροχοί. 

 

 

Τόρνοι EMCO αυςτριακισ προςζλευςθσ 
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REVOLVER 

 

Τόρνοι TOS 

 

EQUIPTOP (Μθχάνθμα Λείανςθσ) 

 

Τόρνοσ διπλωματικισ εργαςίασ φοιτθτι 
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φρζηεσ 

 

Ρλάνθ 

 

Μικρόσ εκπαιδευτικόσ τόρνοσ 

 

Ρλάνεσ, φρζηεσ, δράπανο. 

Εξοπλιςμόσ μετρθτικϊν οργάνων: 

1.Ραχφμετρα.(Αναλογικά, θλεκτρονικά διαφόρων διαβακμίςεων) 
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2.Μικρόμετρα.(Αναλογικά, Θλεκτρονικά διαφόρων διαβακμίςεων) 

3.Μετρθτικό ολοι αναλογικό. 

4.Ρρότυπα πλακίδια. 

5.Γωνιόμετρα Βερνιζρου. 
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Εργαςτήριο Ρευςτομηχανικήσ 

 

1. Σκοπόσ 

Το Εργαςτιριο ευςτομθχανικισ (ΕΜ) καλφπτει διδακτικζσ και ερευνθτικζσ ανάγκεσ του Τμιματοσ 

Μθχανολόγων Μθχανικϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (ΡαΔΑ) ςε κζματα που ςχετίηονται 

άμεςα ι ζμμεςα με τουσ ακόλουκουσ τομείσ: ρευςτοδυναμικι, μεταφορά μάηασ και κερμότθτασ, 

τφρβθ, μοντελοποίθςεισ-προςομοιϊςεισ-μετριςεισ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ροϊν, αναλφςεισ-

μετριςεισ-προςομοιϊςεισ-ςχεδιαςμοί ρευςτοκερμικϊν ςυςτθμάτων, ροζσ ςε βιολογικά ςυςτιματα, 

ροζσ ςε κερμικζσ και υδροδυναμικζσ μθχανζσ.   

Κφριοσ ςκοπόσ του ΕΜ είναι αφενόσ θ μεταφορά γνϊςθσ υψθλοφ επιπζδου ςε κζματα 

ευςτοδυναμικισ και ευςτοδυναμικϊν Μθχανϊν ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ του Τμιματοσ 

Μθχανολόγων Μθχανικϊν του ΡαΔΑ και αφετζρου θ εκπόνθςθ υψθλοφ επιπζδου ζρευνασ και θ 

προαγωγι τθσ γνϊςθσ από ερευνθτικζσ ομάδεσ µε κοινά ι ςυμπλθρωματικά ερευνθτικά ενδιαφζροντα 

ςε γνωςτικά αντικείμενα που ςχετίηονται με τισ αρχζσ των αναλφςεων, μετριςεων, προςομοιϊςεων και 

ςχεδιαςμοφ ρευςτοδυναμικϊν ςυςτθμάτων.  

2. Γενική περιγραφή 

Το ΕΜ ανικει ςτον Ενεργειακό Τομζα του Τμιματοσ Μθχανολόγων-Μθχανικϊν τθσ Σχολισ Μθχανικϊν 

του ΡαΔΑ. Το Εργαςτιριο ςτεγάηεται ςτθν αίκουςα Γ014, ςτο κφριο κτίριο των Εργαςτθρίων του 

Τμιματοσ τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ του Αρχαίου Ελαιϊν  α, ςε μία περιοχι επιφάνειασ περίπου 600 m2. 

Ρεριλαμβάνει χϊρο διεξ-αγωγισ και επίδειξθσ εργαςτθριακϊν αςκιςεων, χϊρο διαλζξεων, γραφεία 

ςυνεργαςίασ, αίκουςα εξοπλιςμζνθ με ΘΥ και ξεχωριςτό χϊρο διεξαγωγισ ζρευνασ. Ο χϊροσ 

διαλζξεων του εργαςτθρίου δυναμικότθτασ 60 ατόμων περιλαμβάνει διαδραςτικό πίνακα και 

βιντεοπροβολζα, όπου πραγματοποιοφνται διαλζξεισ μακθμάτων του προπτυχιακοφ και 

μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν του τμιματοσ κακϊσ και διδαςκαλία ειςερχόμενων φοιτθτϊν 

που ςυμμετζχουν ςε ευρωπαϊκά και διεκνι προγράμματα ανταλλαγισ φοιτθτϊν Erasmus.  

Λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του κεςμοκετθμζνου Εργαςτθρίου ευςτο-κερμικϊν Συςτθμάτων – ΕΚΣ 

(Laboratory of Thermo-Fluid Systems – LTFS) και ςυμμετζχει ςτο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν του 

Τμιματοσ Μθχανολόγων-Μθχανικϊν και ςε 2 μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν του Τμιματοσ 

Μθχανολόγων-Μθχανικϊν του ΡαΔΑ: (α) ΡΜΣ «Ζρευνα ςτθ Κερμορευςτομθχανικι» και (β) MSc in 

Energy Systems (ςε ςφμπραξθ με το Ρανεπιςτιμιο Heriot-Watt του Θνωμζνου Βαςιλείου. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν εκπόνθςθ μεγάλου πλικουσ διπλωματικϊν εργαςιϊν ςε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το ΕΜ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ ευςτομθχανικισ και τισ εφαρμογζσ αυτισ, με ζμφαςθ 

ςτισ πειραματικζσ και υπολογιςτικζσ μεκόδουσ και εργαλεία προςομοίωςθσ ρευςτομθχανικϊν 

διεργαςιϊν, ςτισ υπολογιςτικζσ μεκόδουσ ευςτομθχανικισ (Computational Fluid Dynamics), ςτθ 

μοντελοποίθςθσ τθσ τφρβθσ, ςτο φυςικό αεριςμό και ςτθ κερμικι άνεςθ κτιρίων, ςτισ διφαςικζσ ροζσ 
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ςε βιομθχανικζσ μονάδεσ αφφγρανςθσ, ςτθν προςομοίωςθ θλεκτροςτατικϊν φίλτρων, ςτθ 

βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ ρευςτοδυναμικϊν μθχανϊν, κ.α.  

 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το ΕΜ κεραπεφει μακιματα και γνωςτικά 

αντικείμενα του 1ου κφκλου ςπουδϊν του Τμιματοσ Μθχανολόγων-Μθχανικϊν του ΡαΔΑ. Ειδικότερα, 

καλφπτει τα ακόλουκα μακιματα: 

 «Μθχανικι των ευςτϊν Λ», το οποίο είναι υποχρεωτικό μάκθμα του 4ου εξαμινου του Τμιματοσ. 

Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι να καταςτοφν οι φοιτθτζσ/τιτριεσ ικανοί/νζσ να: (α) περιγράφουν τισ 

κεμελιϊδεισ αρχζσ που διζπουν τθ ςτατικι και τθ δυναμικι των ρευςτϊν, (β) επιλφουν προβλιματα 

υδροςτατικισ και αεροςτατικισ, (γ) διακρίνουν τισ κεμελιϊδεισ εξιςϊςεισ διατιρθςθσ μάηασ, ορμισ και 

ενζργειασ ςε ολοκλθρωματικι μορφι και να εξθγεί τθ φυςικι ςθμαςία των επιμζρουσ όρων τουσ, (δ) 

εφαρμόηουν τισ κεμελιϊδεισ εξιςϊςεισ διατιρθςθσ μάηασ, ορμισ και ενζργειασ για τθν ανάλυςθ 

προβλθμάτων μονοδιάςτατων ροϊν, κακϊσ και τισ αναλυτικζσ μεκόδουσ για τον υπολογιςμό 

ρευςτομθχανικϊν μεγεκϊν ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ, (ε) χρθςιμοποιοφν τισ μεκοδολογίεσ τθσ 

διαςτατικισ ανάλυςθσ και τουσ κανόνεσ τθσ ομοιότθτασ για το ςχεδιαςμό των πειραμάτων και τθν 

αξιολόγθςθ των μετριςεων και (ςτ) εφαρμόηουν τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για τθ διεξαγωγι 

εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων και να υποβάλει τεχνικι ζκκεςθ ςχετικά με αυτζσ. 

 «ευςτοδυναμικζσ Μθχανζσ», το οποίο είναι υποχρεωτικό μάκθμα του 5ου εξαμινου του 

Τμιματοσ. Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι να καταςτοφν οι φοιτθτζσ/τιτριεσ ικανοί/νζσ να: (α) 

περιγράφουν και να αναλφουν τθ ροι ςτο εςωτερικό μιασ ρευςτοδυναμικισ μθχανισ, (β) εφαρμόηουν 

αναλυτικζσ μεκόδουσ για τον υπολογιςμό ρευςτομθχανικϊν μεγεκϊν ςτθ ςωλθνογραμμι μιασ 

ρευςτοδυναμικισ μθχανισ επιλζγοντασ τον τφπο τθσ μθχανισ και προςδιορίηοντασ τα χαρακτθριςτικά 

μεγζκθ τθσ, (γ) ςχεδιάηουν μια αντλθτικι εγκατάςταςθ και να υπολογίηει το κόςτοσ κφκλου ηωισ τθσ 

αντλίασ ι των αντλιϊν, (δ) εκπονιςουν τον αρχικό ρευςτομθχανικό ςχεδιαςμό αντλίασ ι ανεμιςτιρα 

με χριςθ εργαλείων υπολογιςμοφ και ςχεδίαςθσ μζςω Θ/Υ, και (ε) διεξάγουν πειραματικζσ μετριςεισ 

ςε δοκιμαςτιρια αντλιϊν, ανεμιςτιρων και υδροςτροβίλων και να υποβάλει τεχνικι ζκκεςθ ςχετικά με 

αυτζσ. 

  «Μθχανικι των ευςτϊν ΛΛ», το οποίο είναι επιλογισ υποχρεωτικό μάκθμα κατεφκυνςθσ του 7ου 

εξαμινου του Τμιματοσ και διαπραγματεφεται αντικείμενα, όπωσ, μεταξφ άλλων, τθ διαφορικι 

ανάλυςθ ροϊν, αςυμπίεςτεσ - μθ ςυνεκτικζσ ροζσ, οριακά ςτρϊματα, μονοδιάςτατεσ ςυμπιεςτζσ ροζσ, 

μθ μόνιμεσ ροζσ, πειραματικι και υπολογιςτικι ρευςτοδυναμικι, και εργαςτθριακζσ και υπολογιςτικζσ 

αςκιςεισ ςτισ ενότθτεσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ. 

 

5. Εξοπλιςμόσ 

Ο διακζςιμοσ εκπαιδευτικόσ και ερευνθτικόσ εξοπλιςμόσ του Εργαςτθρίου ευςτομθχανικισ είναι 

ικανοποιθτικόσ και δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τιτριεσ να εκπαιδευτοφν ςε 

πειραματικζσ-εργαςτθριακζσ διατάξεισ και να αναπτφξουν ερευνθτικά αντικείμενα. Αποτελείται, δε, 

μεταξφ άλλων, από τισ ακόλουκεσ ςυςκευζσ-διατάξεισ: 
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 Δφο (2) υδροςτατικζσ τράπεηεσ, ςτθν οποία βρίςκονται οι ακόλουκεσ εργαςτθριακζσ-εκπαιδευτικζσ 

ςυςκευζσ: 

- Ρυκνόμετρα τφπου πλωτιρα για τθν μζτρθςθ τθσ πυκνότθτασ.  

- Λξωδόμετρα για τθν μζτρθςθ του μοριακοφ και κινθματικοφ ιξϊδεσ. 

- Μανόμετρο Bourdon, και υδραργυρικά μανόμετρα τφπου U, για τθν μζτρθςθ τθσ πίεςθσ. 

- Συςκευι υπολογιςμοφ μεγζκουσ και ςθμείου εφαρμογισ υδροςτατικισ δφναμθσ ςε επίπεδθ 

επιφάνεια. 

- Αγωγόσ Venturi για τθν διερεφνθςθ του κεωριματοσ Bernoulli. 

- Κλειςτόσ αγωγόσ για τθν μελζτθ ςτρωτισ και τυρβϊδθσ ροισ ςε λείο ςωλινα, τον υπολογιςμό 

του αρικμοφ Reynolds και του ςυντελεςτι τριβισ.  

- Συςκευι για τον υπολογιςμό τθσ κρουςτικισ δφναμθσ που δθμιουργείται από τθν πρόςκρουςθ 

και τθν εκτροπι κατακόρυφθσ φλζβασ νεροφ πάνω ςε μια επίπεδθ και μια θμιςφαιρικι επιφάνεια. 

- Συςκευι για τθ μελζτθ φυςικισ εκροισ νεροφ από ςτόμιο με αιχμθρά χείλθ. 

 Μία (1) εκπαιδευτικι αεροςιραγγα και μία (1) ερευνθτικι-εκπαιδευτικι αεροςιραγγα  Cussons 

Technology. Και οι δφο (2) αεροςιραγγεσ είναι ανοικτοφ κφκλου, χαμθλϊν υποθχθτικϊν ταχυτιτων, 

που ςυνοδεφονται από πλικοσ ςυςκευϊν εκπαιδευτικοφ τφπου και υποςτθρίηουν τθ διεξαγωγι 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων των μακθμάτων και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων που εποπτεφει το ΕΜ. 

Μερικζσ από τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ αφοροφν: 

- Τθ μελζτθ ςτρωτοφ και τυρβϊδουσ οριακοφ ςτρϊματοσ ςε επίπεδθ επιφάνεια, 

- Τθ μελζτθ κατανομισ πίεςθσ γφρω από κφλινδρο, διαφόρου τφπου αεροτομζσ, ςϊματα, κλπ. 

 Συςκευι μελζτθσ ςυμπιεςτισ ροισ ςε ακροφφςια τφπου Laval  

 Εκπαιδευτικι-Ρειραματικι διάταξθ υδροςτρόβιλων Pelton & Francis 

 Εκπαιδευτικι ςυςκευι αντλιϊν με παράλλθλθ και ςε ςειρά διάταξθ 

 Εκπαιδευτικι ςυςκευι φυγοκεντρικοφ ανεμιςτιρα  

 Ξθραντιριο εργαςτθριακισ-ερευνθτικισ κλίμακασ (VENCON N. BΑΣΟΣ Α.Ε.) με ςφςτθμα ελζγχου 

και μετριςεων. 

 Εκπαιδευτικό / Ερευνθτικό λογιςμικό πακζτο προγραμμάτων FLOWLAB – GAMBIT – FLUENT, τα 

οποία χρθςιμοποιοφνται για τθ διενζργεια υπολογιςτικϊν αςκιςεων  ρευςτοδυναμικισ που 

εντάςςονται ςτο εργαςτθριακό μζροσ των μακθμάτων τθσ ευςτομθχανικισ, με ςκοπό τθν εξοικείωςθ 

των φοιτθτϊν/τριϊν με ςφγχρονεσ μεκόδουσ υπολογιςμοφ. 

Τζλοσ, το ΕΜ ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιεί cluster H/Y υψθλϊν προδιαγραφϊν (άνω των 150 

επεξεργαςτϊν ΧΕΟΝ και διακζςιμθσ μνιμθσ άνω των 500 GB), για τισ προςομοιϊςεισ φαινομζνων 

Υπολογιςτικισ ευςτοδυναμικισ, μζςω του εμπορικοφ πακζτου λογιςμικοφ ANSYS Academic Research 

Mechanical and CFD, του οποίου ακαδθμαϊκζσ και ερευνθτικζσ άδειεσ ζχει προμθκευτεί το ΡαΔΑ για το 

Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν. 
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Εργαςτήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειασ & Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ 

 

1. Σκοπόσ 

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου Ιπιων Μορφϊν Ενζργειασ και Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ (ΘΜΕ & ΡΟΡΕ, 

www.sealab.gr) είναι θ παροχι και θ παραγωγι υψθλισ ποιότθτασ κεωρθτικισ και εφαρμοςμζνθσ 

γνϊςθσ ςε ςφγχρονα ενεργειακά και περιβαλλοντικά κζματα ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 

τεχνολογίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ. Ραράλλθλα, το Εργαςτιριο αποςκοπεί ςτθ μεταφορά 

ειδικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ και ςτθν εξοικείωςι τουσ με 

τεχνολογίεσ και με εξοπλιςμό αιχμισ ςτουσ τομείσ τθσ Ενζργειασ και του Ρεριβάλλοντοσ, παρζχοντάσ 

τουσ εφόδια τόςο για τθν ακαδθμαϊκι τουσ εξζλιξθ όςο και για τθν ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν τουσ 

προοπτικϊν. 

2. Γενική Περιγραφή 

Το Εργαςτιριο ΘΜΕ & ΡΟΡΕ ξεκίνθςε τθ λειτουργία του ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '80. Σιμερα 

λειτουργεί υπό τθν αιγίδα των κεςμοκετθμζνων Εργαςτθρίων Ενζργειασ και Ρεριβάλλοντοσ του 

Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν τθσ Σχολισ Μθχανικϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. Οι 

δραςτθριότθτεσ του Εργαςτθρίου λαμβάνουν χϊρα ςτισ εργαςτθριακζσ αίκουςεσ Γ015 

(Ρανεπιςτθμιοφπολθ Αρχαίου Ελαιϊνα) και Κ10.047 (Ρανεπιςτθμιοφπολθ Άλςουσ Αιγάλεω), κακϊσ και 

ςτον εργαςτθριακό χϊρο τθσ αίκουςασ Β019 (Ρανεπιςτθμιοφπολθ Αρχαίου Ελαιϊνα), όπου και 

φιλοξενείται μζροσ τθσ υπολογιςτικισ υποδομισ του.  

Το Εργαςτιριο ΘΜΕ & ΡΟΡΕ δραςτθριοποιείται ςτθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα και ςε μελετθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ςτα πλαίςια κυρίωσ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων, ςε 

ςυνεργαςία με ερευνθτικζσ ομάδεσ, δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. 

Δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ βαςικισ ζρευνασ, ςυμβάλλοντασ ςτθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και 

ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Αξιοποιϊντασ το ερευνθτικό υπόβακρο του διδακτικοφ προςωπικοφ του Εργαςτθρίου, τισ δυνατότθτεσ 

που προςφζρουν οι υφιςτάμενεσ εργαςτθριακζσ και πανεπιςτθμιακζσ υποδομζσ, κακϊσ και τθν 

προοπτικι που γεννά θ εναςχόλθςθ με τεχνολογικά κζματα αιχμισ τα οποία χαρακτθρίηονται από 

υψθλό δείκτθ εφαρμοςιμότθτασ ςε επίπεδο αγοράσ, το Εργαςτιριο ΘΜΕ & ΡΟΡΕ ζχει ιδθ 

προςελκφςει το ενδιαφζρον πολυάρικμων φοιτθτϊν για τθν εκπόνθςθ διπλωματικϊν εργαςιϊν ςε 

προπτυχιακό και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο, όςο και για τθν πραγματοποίθςθ διδακτορικϊν ςπουδϊν. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι και ςτο πλαίςιο των ερευνθτικϊν του δραςτθριοτιτων, το Εργαςτιριο ΘΜΕ & 

ΡΟΡΕ διατθρεί ςυνεργαςία με κακιερωμζνα Ρανεπιςτθμιακά Λδρφματα και Λνςτιτοφτα τθσ Ελλάδασ 

και του εξωτερικοφ, με μακρά ερευνθτικι παράδοςθ ςτον τομζα τθσ Ενζργειασ και του Ρεριβάλλοντοσ. 

Ραράλλθλα, βρίςκεται ςε ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ με φορείσ τθσ εγχϊριασ βιομθχανίασ και αγοράσ, με 

αναγνωριςμζνεσ εταιρείεσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ, κακϊσ και με εταιρείεσ διεκνοφσ 

εμβζλειασ ςτον ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο τομζα τθσ Ενζργειασ και του Ρεριβάλλοντοσ. 

Απόρροια αυτϊν των ςυνεργαςιϊν είναι θ υποβολι πλικουσ ςτοχευμζνων ερευνθτικϊν προτάςεων, θ 

υλοποίθςθ δεκάδων εκνικϊν αλλά και ευρωπαϊκϊν ζργων διεκνοφσ εμβζλειασ, με ζμφαςθ ςε πιλοτικά 



 

Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 

42 
Εργαςτθριακζσ Υποδομζσ 

ζργα ςτρατθγικοφ ενδιαφζροντοσ ςτουσ τομείσ τθσ Ενζργειασ και του Ρεριβάλλοντοσ, θ δθμοςίευςθ 

πολυάρικμων επιςτθμονικϊν εργαςιϊν ςε διεκνι περιοδικά αναγνωριςμζνου κφρουσ και ςε 

κακιερωμζνα εκνικά και διεκνι ςυνζδρια, κακϊσ και θ ανάπτυξθ ελλθνόγλωςςων και ξενόγλωςςων 

ςυγγραμμάτων τα οποία ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν ευρεία διάδοςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γνϊςθσ.    

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Οι τομείσ εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του Εργαςτθρίου ΘΜΕ & ΡΟΡΕ 

παρουςιάηονται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

ΟΓΑΝΩΤΛΚΘ ΔΟΜΘ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥ ΘΜΕ & ΡΟΡΕ 

 
 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το Εργαςτιριο ΘΜΕ & ΡΟΡΕ περιλαμβάνει ζξι τομείσ που καλφπτουν τα αντίςτοιχα 

γνωςτικά αντικείμενα και δραςτθριοποιοφνται ςε αυτό επτά ερευνθτικζσ ομάδεσ. Τα γνωςτικά 

αντικείμενα που καλφπτονται από το Εργαςτιριο ΘΜΕ & ΡΟΡΕ είναι: 

 Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ 

 Υβριδικά Συςτιματα Ραραγωγισ Ενζργειασ 

 Αποκικευςθ & Διαχείριςθ Ενζργειασ 

 Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ 

 Ενζργεια & Μεταφορζσ 

 Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ & Υγεία 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει 

Το Εργαςτιριο ΘΜΕ & ΡΟΡΕ κεραπεφει μακιματα (κεωρίασ και εργαςτθρίου) που διδάςκονται ςτο 

Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ειδικότερα, τα μακιματα 

που καλφπτει είναι: 
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Μακιματα 1ου κφκλου ςπουδϊν 

 Ρεριβάλλον & Βιομθχανικι Ανάπτυξθ (4ο Εξάμθνο) 

 Ιπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ (7ο Εξάμθνο) 

 Ζξυπνα Ενεργειακά Κτιρια (8ο Εξάμθνο) 

 Μεκοδολογία Επιςτθμονικισ Ζρευνασ (8ο Εξάμθνο) 

 Υβριδικά Συςτιματα Ραραγωγισ Ενζργειασ (9ο Εξάμθνο) 

 Αποκικευςθ και Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (9ο Εξάμθνο) 

 Τεχνθτά Νευρωνικά Δίκτυα και Μθχανικι Μάκθςθ (8ο Εξάμθνο) 

5. Εξοπλιςμόσ 

Το Εργαςτιριο ΘΜΕ & ΡΟΡΕ διακζτει ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν υποδομϊν που 

αφενόσ παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ να εξοικειωκοφν με 

ςφγχρονα τεχνολογικά μζςα και διαδικαςίεσ, αφετζρου υποςτθρίηουν τισ δραςτθριότθτεσ των 

ερευνθτικϊν ομάδων του Εργαςτθρίου. Οι εν λόγω υποδομζσ περιλαμβάνουν πειραματικό εξοπλιςμό 

και εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και ςφγχρονεσ, εξελιςςόμενεσ πλατφόρμεσ υλιςμικοφ και λογιςμικοφ.  

Πειραματικόσ Εξοπλιςμόσ & Εγκαταςτάςεισ 

 Ρειραματικόσ υβριδικόσ ςτακμόσ που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκι μονάδα, μικρι 

ανεμογεννιτρια και ςυςςωρευτζσ, με δυνατότθτα κάλυψθσ βαςικϊν καταναλϊςεων του 

Εργαςτθρίου (π.χ. φωτιςμόσ, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ κ.λπ.) 

 Διπλισ ενζργειασ (αυτόνομοσ/διαςυνδεδεμζνοσ) θλιακόσ ςτακμόσ φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων 

22 kW. 

 Φωτοβολταϊκόσ ςτακμόσ διαςυνδεδεμζνοσ με το θλεκτρικό δίκτυο. 

 Μονάδα αφαλάτωςθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ, δυναμικότθτασ 3,6 m3/d. 

 Φωτοβολταϊκά πλαίςια διαφορετικϊν τεχνολογιϊν (μονοκρυςταλλικά πλαίςια, πολυκρυςταλλικά 

πλαίςια, thin-film, κ.α.). 

 Συςςωρευτζσ διαφορετικϊν τφπων/τεχνολογιϊν (ανοιχτοφ, κλειςτοφ τφπου, agm, gel, μολφβδου 

οξζοσ, Li-ion, κ.α.) 

 Ολοκλθρωμζνθ εργαςτθριακι διάταξθ παραγωγισ υδρογόνου μζςω θλεκτρόλυςθσ, αποκικευςθσ 

υδρογόνου ςε μεταλλικά υδρίδια και παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ μζςω κυψζλθσ καυςίμου. 

 Ρειραματικζσ διατάξεισ με θλιακά κερμικά ςυςτιματα. 

 Εκπαιδευτικά ςυςτιματα παραγωγισ βιοαικανόλθσ και βιοντίηελ. 

 Κινθτόσ ςτακμόσ καταγραφισ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και μετεωρολογικϊν δεδομζνων, 

ενςωματωμζνοσ ςε θλεκτρικό όχθμα (όργανα μζτρθςθσ NO, ΝΟ2, O3, SO2, CO, PM και εξοπλιςμόσ 

καταγραφισ ταχφτθτασ και διεφκυνςθσ ανζμου, κερμοκραςίασ, υγραςίασ, θλιακισ ακτινοβολίασ 

και φψουσ βροχισ). 

 Μετρθτικά όργανα πιςτοποίθςθσ φωτοβολταϊκϊν εγκαταςτάςεων ςφμφωνα τισ απαιτιςεισ του 

Ρροτφπου ΕΝ62446:2009. 

 Στακμόσ μζτρθςθσ και επεξεργαςίασ κλιματικϊν ςτοιχείων με δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ 

πρόςβαςθσ. 

 Εξοπλιςμόσ καταγραφισ και διαχείριςθσ ενεργειακϊν και περιβαλλοντικϊν δεδομζνων. 
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 Συςκευζσ μζτρθςθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, μζτρθςθσ και καταγραφισ καμπφλθσ U, ταχφτθτασ 

ανζμου, κερμοκραςίασ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων, υγραςίασ, φωτεινότθτασ κ.α. 

Πλατφόρμεσ Υλιςμικοφ & Λογιςμικοφ 

 Ρλατφόρμα Excelerate με αντικείμενο τθν ζρευνα ςτον τομζα τθσ κακαρισ θλεκτροκίνθςθσ. 

 Ρλατφόρμα Electra με αντικείμενο τθν ζρευνα ςε ςφγχρονεσ εφαρμογζσ αποκικευςθσ ενζργειασ. 

 Ρλατφόρμα Cortex με αντικείμενο τθν ζρευνα ςε τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ και πρόγνωςθσ για 

ενεργειακζσ εφαρμογζσ.  

 Ρλατφόρμα Darwen με αντικείμενο τθν ζρευνα ςτθ ςυνδιαχείριςθ του πλζγματοσ ενζργειασ και 

νεροφ.  
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Εργαςτήριο Υυςικήσ 

 

1. Σκοπόσ 

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου Φυςικισ είναι θ κατανόθςθ βαςικϊν αρχϊν και νόμων τθσ Φυςικισ. 

Συγχρόνωσ οι φοιτθτζσ/τριεσ  με τθν εργαςτθριακι τουσ εξάςκθςθ ςτθν Φυςικι  αναπτφςςουν 

δεξιότθτεσ ωσ προσ τθν εκτζλεςθ ενόσ πειράματοσ, ςυλλζγουν και καταγράφουν δεδομζνα από 

μετριςεισ που οι ίδιοι παίρνουν, αναλφουν τα δεδομζνα και καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα. Τίκενται 

οι βάςεισ για τον τρόπο εκτζλεςθσ ενόσ πειράματοσ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ δεδομζνων και 

ςυγγραφισ μιασ επιςτθμονικισ  εργαςίασ.   

2. Γενική περιγραφή 

Στο εργαςτιριο εμπεριζχονται ςετ αςκιςεων που περιλαμβάνουν τα παρακάτω διδακτικά αντικείμενα: 

1. Μελζτθ τθσ κίνθςθσ του εκκρεμοφσ- μζτρθςθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ 

2. Μελζτθ ταλάντωςθσ ελατθρίου – Νόμοσ του Hook 

3. Άνωςθ- μζτρθςθ τθσ πυκνότθτασ ςωμάτων και υγρϊν 

4. Μζτρθςθ του μζτρου του Young  

5. Μζτρθςθ ετςτιακισ απόςταςθσ φακοφ 

6. Μζτρθςθ κερμοχωρθτικότθτασ 

7. Μζτρθςθ του ιξϊδουσ υγρϊν 

8. Εκφόρτθςθ πυκνωτι 

9. Κφκλωμα RLC 

10. Φωτοβολταϊκό ςτοιχείο 

11. Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ/Κατανομι ακτινοβολίασ φωτεινισ πθγισ ςτο χϊρο. 

12. Μζτρθςθ μικουσ κφματοσ μονοχρωματικισ πθγισ (Laser HeNe) 

13. Μζτρθςθ τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ 

14. Εξαςκζνθςθ ραδιενεργοφσ ακτινοβολίασ δια μζςου τθσ φλθσ. 

15. Μζτρθςθ μαγνθτικισ διαπερατότθτασ ςιδθρομαγνθτικοφ υλικοφ. 

Ειςαγωγικι άςκθςθ επί: Μετριςεισ-ςφάλματα- ςτατιςτικι επεξεργαςία δεδομζνων-γραφικζσ 

παραςτάςεισ. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται από το εργαςτιριο είναι θ «ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΘ ΦΥΣΛΚΘ» 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει 

Καλφπτεται το μάκθμα τθσ Φυςικισ του 1ου κφκλου ςπουδϊν. 

5. Εξοπλιςμόσ 

Ο εξοπλιςμόσ που διατίκεται είναι τα απαραίτθτα όργανα για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω αςκιςεων. 

Να ςθμειωκεί ότι θ κάκε άςκθςθ αποτελείται από το ςφνολο των απαιτουμζνων οργάνων για τθν 

εκτζλεςθ των ςχετικϊν πειραμάτων 
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Εργαςτήριο μαγνητικών και υπεραγώγιμων υλικών 

 

1. Σκοπόσ 

Το Εργαςτιριο «Μαγνθτικϊν και Υπεραγϊγιμων  Υλικϊν – ΕΜΥΥ» (Laboratory of Magnetic and 

Superconducting Materials – L.Μ.S.M) ζχει ωσ ςκοπό τθν κάλυψθ εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν 

αναγκϊν ςτα γνωςτικά αντικείμενα των Μαγνθτικϊν και Υπεραγϊγιμων Υλικϊν και τθν Μελζτθ ζρευνα 

των μαγνθτικϊν και θλεκτρικϊν ιδιοτιτων των υλικϊν. Τα μαγνθτικά υλικά , υπεραγϊγιμα υλικά  και τα 

άμορφα μαγνθτικά μεταλλικά κράματα υλικϊν τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ ευρίςκονται διεκνϊσ ςτθν 

κορυφι τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ επειδι πολλά από αυτά ςχετίηονται με άμεςεσ , αλλά και με  

μελλοντικζσ εφαρμογζσ ςτθν βιομθχανία μεταςχθματιςτϊν, θλεκτρολογικϊν υλικϊν μεταφοράσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ (γραμμζσ μεταφοράσ), αποκικευςθ θλεκτρικισ ενζργειασ (superconducting 

energy storage rings), θλεκτρολογικόσ (και όχι θλεκτρονικόσ μόνον αυτοματιςμόσ) κλπ. Τα μεν 

μαγνθτικά υλικά ωσ μόνιμοι μαγνιτεσ ζχουν πολλζσ εφαρμογζσ ςτθν βιομθχανία DC κινθτιρων , DC 

θλεκτρογεννθτριϊν (ςφγχρονοι), τα άμορφα μαγνθτικά υλικά ζχουν πολλζσ εφαρμογζσ ςτθν 

βιομθχανία μεταςχθματιςτϊν (ιδίωσ αυτά τα οποία ζχουν πολφ μεγάλθ μαγνθτικι επιδεκτικότθτα του 

τφπου FeSiB, με πολφ λίγεσ απϊλειεσ υςτζρθςθσ και χρθςιμοποιοφνται ωσ πυρινεσ μεταςχθματιςτϊν 

με ελάχιςτεσ ενεργειακζσ απϊλειεσ), τα δε υπεραγϊγιμα υλικά υψθλισ κερμοκραςίασ μετάβαςθσ (π.χ. 

τφπου YBCO) είναι τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο εγγφσ μζλλον για τθν μεταφορά θλεκτρικισ 

ενζργειασ με μθδενικζσ απϊλειεσ. 

2. Γενική περιγραφή 

Οι ςτόχοι του εργαςτθρίου είναι: 

Ερευνθτικόσ ςτόχοσ : εκτζλεςθ επιςτθμονικισ ζρευνασ από τα μζλθ Ε.Ρ υψθλοφ επιπζδου και πικανόν 

ςτο εγγφσ μζλλον να δθμιουργθκεί και μεταπτυχιακό τμιμα με εξειδίκευςθ ςτθν τεχνολογία των 

θλεκτρολογικϊν υλικϊν. Ανάπτυξθ περαιτζρω των ιδθ υπαρχουςϊν επιςτθμονικϊν ςυνεργαςιϊν με 

ιδρφματα/ερευνθτικά κζντρα ςτο εςωτερικό αλλά και ςτο εξωτερικό. 

Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ : εκτζλεςθ πτυχιακϊν εργαςιϊν από ςπουδαςτζσ υψθλοφ επιπζδου, όπου οι 

πτυχιακζσ αυτζσ κα περιλαμβάνουν κζματα που άπτονται τθσ αιχμισ τθσ διεκνοφσ επιςτθμονικισ 

ζρευνασ και οι ςπουδαςτζσ κα αποκτοφν πολφτιμθ εμπειρία με τθν χριςθ των επιςτθμονικϊν οργάνων 

του εργαςτθρίου και κα αποκτοφν πολφτιμθ εμπειρία ςτθν διαδικαςία μιασ πραγματικισ 

επιςτθμονικισ ζρευνασ, όπου το κζμα κάποιων πτυχιακϊν εργαςιϊν κα είναι και εν δυνάμει 

δθμοςιεφςιμο ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά. 

Το Εργαςτιριο ζχει ωσ αποςτολι: 
1. Τθν κάλυψθ ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικϊν και ερευνθτικϊν αναγκϊν 

του τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ςε κζματα που εμπίπτουν ςτα αντικείμενα 
δραςτθριότθτασ του Εργαςτθρίου όπωσ αυτά προςδιορίςτθκαν ανωτζρω. 

2. Τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ νζων ερευνθτικϊν προγραμμάτων με κφρια κατεφκυνςθ τθν 
εφαρμοςμζνθ-τεχνολογικι ζρευνα.  

3. Τθ ςυνεργαςία κάκε μορφισ (επιςτθμονικι, εκπαιδευτικι, ερευνθτικι, λειτουργικι, ςυμβατικι ι 
άλλθ) με κζντρα ερευνϊν, ακαδθμαϊκά ιδρφματα, επιςτθμονοτεχνικοφσ και λοιποφσ φορείσ 
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θμεδαπισ και αλλοδαπισ, εφ' όςον οι επιςτθμονικοί ςτόχοι τουσ ςυμπίπτουν, είναι ςυναφείσ ι 
αλλθλοςυμπλθρϊνονται με εκείνουσ του Εργαςτθρίου, μζςα ςε πνεφμα αμοιβαιότθτασ, 
ολοκλθρωμζνθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ και ςυλλογικισ δουλειάσ. 

4. Τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων διδαςκαλίασ και ζρευνασ για μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ςτο πλαίςιο 
των γνωςτικϊν αντικειμζνων του Εργαςτθρίου. 

5. Τθν δθμιουργία ευνοϊκϊν προχποκζςεων για τθ ςυμμετοχι ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία 
προπτυχιακϊν ςπουδαςτϊν που ενδιαφζρονται και τθν προϊκθςθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςε 
νζουσ τομείσ εξειδίκευςθσ. 

6. Τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν του Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (ΕΡ) ςτον 
τομζα τθσ ζρευνασ, τθ δθμιουργία ςτακερϊν ερευνθτικϊν πυρινων και τθν υποβοικθςθ τθσ 
ανάπτυξθσ των Κζντρων Τεχνολογικισ Ζρευνασ (ΚΤΕ). 

7. Τθν καλλιζργεια τθσ μεκοδολογίασ ολοκλθρωμζνθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ των κεμάτων 
ανάπτυξθσ και τθν επιδίωξθ ςυνεργαςίασ ςτον τομζα ζρευνασ με μζλθ ΕΡ άλλων Τμθμάτων, ι και 
άλλων Λδρυμάτων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

8. Τθν οργάνωςθ, ι τθν ςυνδιοργάνωςθ ςεμιναρίων, ςυμποςίων, ςυνεδρίων, διαλζξεων, κφκλων 
μακθμάτων ςυνεχιηόμενθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ για Τεχνολόγουσ Μθχανικοφσ ι άλλουσ 
επιςτιμονεσ, τθν πραγματοποίθςθ δθμοςιεφςεων και εκδόςεων, τθν μετάκλθςθ διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνων προςωπικοτιτων και επιςτθμόνων, για τθν προϊκθςθ των ςτόχων και τθν 
κακιζρωςθ του Εργαςτθρίου. 

9. Τθν παροχι υπθρεςιϊν κατά τα προβλεπόμενα ςτο Ρ.Δ. 159/1984 9ΦΕΚ 53Α/27-4-1984). 
10. Τθ ςυνεργαςία με ενδιαφερόμενεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, διμουσ, κοινότθτεσ και άλλουσ 

κοινωνικοφσ και επιςτθμονικοφσ φορείσ και κοινωφελι ιδρφματα και τθν υποςτιριξθ του 
εκτελοφμενου ζργου με γνϊμονα τθ ςυμβολι του Εργαςτθρίου ςτθ μελζτθ και διερεφνθςθ 
προβλθμάτων ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ από τθν οπτικι του ςυγκεκριμζνου επιςτθμονικοφ του 
πεδίου.  

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το εργαςτιριο καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο που ςχετίηεται με μαγνθτικά και υπεραγϊγιμα υλικά 

και τθν τεχνολογία προθγμζνων υλικϊν.  

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει 

To ΕΜΥΥ καλφπτει τισ ανάγκεσ του μακιματοσ που διδάςκεται ςτο 6ο εξάμθνο ςπουδϊν, με τίτλο 

Τεχνολογία Ρροθγμζνων Υλικϊν. 

5. Εξοπλιςμόσ 

Ο ιδθ υφιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ αποτελείται από  

1) Μαγνθτόμετρο Quantum Design (PPMS) (από το 2001), με μζγιςτο μαγνθτικό πεδίο Θ= 9 Τesla, 

με το οποίο είναι δυνατόν να γίνει ο παρακάτω χαρακτθριςμόσ δοκιμίων: 

 Μζτρθςθ Μαγνιτιςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν κερμοκραςία Τ( 1,6 – 300 Κ) και 

το εφαρμοηόμενο πεδίο Θ (0- 9 Τ) 

 Μζτρθςθ τθσ επιδεκτικότθτασ εναλλαςςόμενου πεδίου (ac susceptibility) ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν εφαρμοηόμενθ ςυχνότθτα f (0,01 Hz – 10 kHz), 

Κερμοκραςία Τ και Μαγνθτικό πεδίο Θ. 



 

Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 

51 
Εργαςτθριακζσ Υποδομζσ 

 Μζτρθςθ μαγνθτικισ ανιςοτροπίασ ςε ςυνάρτθςθ με τισ παραπάνω 

παραμζτρουσ (δυνατότθτα περιςτροφισ του δοκιμίου) 

 Μζτρθςθ μαγνθτοαντίςταςθσ 

 Μζτρθςθ αγωγιμότθτασ (DC& AC) 

 Μζτρθςθ φαινομζνου Hall (Hall voltage) (DC & AC) 

 Μζτρθςθ μαγνθτικισ ροπισ (torque measurement) 

2) Ball Milling (ελαιοτρίβθςθ  με ςφαίρεσ χάλυβα) για κονιορτοποίθςθ δοκιμίων μζχρι του 

μεγζκουσ 10 μ , για τθν παραςκευι παςτίλιασ δοκιμίου. Δυνατότθτα επεξεργαςίασ εν καινϊ, ι 

με παρουςία υγροφ, ι αδρανοφσ ατμόςφαιρασ με αζριο Αργό (Ar) (Χριςθ επίςθσ και για 

μθχανικι κραματοποίθςθ (mechanical alloying) 

3) Ρρζςα εργαςτθριακι 10 τόνων για τθν παραγωγι «παςτίλιασ» δοκιμίου 

4) Μικροκοπτικόσ αδαμάντινοσ τροχόσ (δυνατότθτα κοπισ δοκιμίου πάχουσ 0,1mm 

5) Σφςτθμα παραγωγισ κενοφ ( 10-8 Torr)  

6) Φοφρνοσ κερμικισ επεξεργαςίασ δοκιμίων (μζχρι 1500 C) ςε αδρανι ι μθ ατμόςφαιρα 

(ανϊπτυςθ-πυροςυςωμάτωςθ) με ολικό προγραμματιςμό. 

7) Στερεοςκοπικό μικροςκόπιο για τθν τοποκζτθςθ δοκιμίων ςτο Μαγνθτόμετρο. 

8) Σφςτθμα μεταφοράσ υγροφ θλίου 

9) Δοχείο αποκικευςθσ υγροφ αηϊτου 
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Εργαςτήριο Μηχανών Εςωτερικήσ Καύςησ 

 

1. Σκοπόσ 

Αντικειμενικόσ ςκοπόσ και ςτόχοσ του Εργαςτθρίου Μθχανϊν Εςωτερικισ Καφςθσ (ΜΕΚ) είναι θ  

διδαςκαλία  και  θ  ζρευνα  ςτο  επιςτθμονικό  πεδίο των μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ, με ζμφαςθ ςτισ 

παλινδρομικζσ ΜΕΚ. Αποςκοπεί ςτο να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθν κεωρία λειτουργίασ, τα κφρια 

τεχνικά χαρακτθριςτικά και τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ των ΜΕΚ,  ϊςτε να αποκτθκοφν οι 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςχετικά με αυτό το πολφ ςθμαντικό τεχνολογικό αντικείμενο, το οποίο ζχει 

τεράςτιο οικονομικό αποτφπωμα ςτθν παγκόςμια οικονομία.  

2. Γενική περιγραφή 

Το εργαςτιριο ΜΕΚ, δραςτθριοποιείται χωροταξικά ςτθν αίκουςα Γ018. 

Λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του Κεςμοκετθμζνου Εργαςτιριου ευςτο-Κερμικϊν Συςτθμάτων 

(Laboratory of Thermo-Fluid Systems) του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. 

Με τθ χριςθ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ που διακζτει, ςτο εργαςτιριο ΜΕΚ ζχει 

εκπονθκεί μεγάλοσ αρικμόσ διπλωματικϊν εργαςιϊν. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο που καλφπτεται 

Το εργαςτιριο ΜΕΚ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο των μακθμάτων ςχετικϊν με μθχανζσ 

εςωτερικισ καφςθσ, με τθν διεξαγωγι πειραμάτων που βοθκθκοφν και ενιςχφςουν τθν κατανόθςθ του 

κεωρθτικοφ και τεχνικοφ αντικειμζνου. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών που καλφπτει 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το εργαςτιριο ΜΕΚ ενιςχφει το μάκθμα με τίτλο 

«Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ Λ» (κεωρία + εργαςτιριο) που διδάςκεται ςτο 5ο εξάμθνο ςπουδϊν και 

το μάκθμα «Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ ΛI» (κεωρία) που διδάςκεται ςτο 8ο εξάμθνο ςπουδϊν του 

ΡΡΣ. 

Tο 1o μάκθμα («Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ Λ») που υποςτθρίηεται από το Εργαςτιριο, αποτελεί μία 

ειςαγωγι ςτο αντικείμενο. Αρχικά παρουςιάηεται και αναλφεται θ λειτουργία και τθν ταξινόμθςθ 

διαφόρων τφπων ΜΕΚ, τα βαςικά εξαρτιματα και ο τρόποσ λειτουργίασ των βαςικϊν υποςυςτθμάτων. 

Στθ ςυνζχεια δίνεται ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και τα διαγράμματα 

λειτουργίασ, ενϊ εκτελοφνται και οι ςχετικοί κερμοδυναμικοί και τεχνικοί υπολογιςμοί. Στα πλαίςια 

του μακιματοσ, ςτο εργαςτιριο ΜΕΚ πραγματοποιοφνται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ για τθν ενίςχυςθ 

τθσ κατανόθςθσ τθσ λειτουργίασ, των χαρακτθριςτικϊν και των ςχετικϊν τεχνικϊν υπολογιςμϊν 

(μζτρθςθ ροπισ, ιςχφοσ, ειδικισ κατανάλωςθσ, απωλειϊν, κλπ.), με χριςθ πειραματικοφ κινθτιρα με 

επαγωγικι δυναμοπζδθ. 

Στο 2ο μάκθμα που υποςτθρίηεται («Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςθσ ΛΛ»), ςε ζνα πρϊτο επίπεδο, γίνεται 

εμβάκυνςθ ςτθ λειτουργία των παλινδρομικϊν ΜΕΚ, μζςω τθσ ανάλυςθσ των αδρανειακϊν δυνάμεων 

του κινθματικοφ μθχανιςμοφ, μελετϊντασ διάφορεσ διατάξεισ πολυκφλινδρων ΜΕΚ και των 
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απαραίτθτων διατάξεων ηυγοςτάκμιςθσ δυνάμεων και ροπϊν ςε αυτοφσ. Σε ζνα δεφτερο επίπεδο 

γίνεται επιςκόπθςθ των πλζον ςφγχρονων τεχνολογικϊν εξελίξεων, με τθν ανάλυςθ λειτουργίασ 

ςφγχρονων κινθτιρων βενηίνθσ άμεςθσ ζγχυςθσ και των ςφγχρονων κινθτιρων diesel με ςφςτθμα 

ζγχυςθσ κοινισ γραμμισ. Επίςθσ γίνεται επιςκόπθςθ ςτισ εκπομπζσ ρφπων και τα εφαρμοηόμενα όρια 

τουσ, τουσ τρόπουσ μζτρθςθσ και πιςτοποίθςισ τουσ, όπωσ επίςθσ και τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτα 

ςυςτιματα μετεπεξεργαςίασ καυςαερίων. 

5. Εξοπλιςμόσ 

Το εργαςτιριο ΜΕΚ διακζτει εκπαιδευτικζσ διατάξεισ, που δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ του 

Τμιματοσ διεξαγωγισ εποπτικϊν πειραμάτων επίδειξθσ και απλϊν μετριςεων με μεταβαλλόμενεσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ κινθτιρων, με ςκοπό τθν επζκταςθ τθσ κατανόθςισ τουσ ςτο αντικείμενο. 

Ειδικότερα οι διατάξεισ που βρίςκονται ςε λειτουργία και χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαίδευςθ των 

φοιτθτϊν είναι οι παρακάτω:  

 Ρειραματικι διάταξθ μονοκφλινδρου τετράχρονου κινθτιρα μεταβλθτισ ςυμπίεςθσ, 

ςυνδεδεμζνου με επαγωγικι πζδθ, και κατάλλθλεσ διατάξεισ μζτρθςθσ (μζτρθςθ παροχισ 

αζρα ειςαγωγισ, νεροφ ψφξθσ, και καυςίμου, κερμοςτοιχεία και ψθφιακό κερμόμετρο, 

αιςκθτιρα λάμδα ευρζωσ φάςματοσ, κλπ.). 

 
 Ρειραματικι διάταξθ μικροφ μονοκφλινδρου τετράχρονου κινθτιρα με διάφανο κφλινδρο, 

ςυνδεδεμζνο με μικρι πζδθ ςυνεχοφσ ρεφματοσ. 
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 Ρειραματικι διάταξθ τετρακφλινδρου τετράχρονου κινθτιρα diesel, ςυνδεδεμζνου με 

υδραυλικι δυναμοπζδθ, και κατάλλθλεσ μετρθτικζσ διατάξεισ. 

 

 
 Εκπαιδευτικόσ αεριοςτρόβιλοσ 2 αξόνων.. 

 

Επίςθσ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου υπάρχουν διάφορα μοντζλα κινθτιρων ςε τομι (Wankel, 

τετρακφλινδροσ ςφγχρονοσ κινθτιρασ, κλπ.), όπωσ και εξαρτιματα κινθτιρων. 
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Εργαςτήριο Μηχανικήσ Επιφανειών  

       (http://triblab.mech.uniwa.gr/gr/pg016.html) 

1. Σκοπόσ 

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου Μθχανικισ Επιφανειϊν είναι θ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ προσ τουσ φοιτθτζσ του 

Τμιματοσ ςτο αντικείμενο τθσ τριβολογίασ, των μεκόδων ελζγχου τθσ φκοράσ και των τεχνικϊν 

επιφανειακισ προςταςίασ μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων. Δεδομζνου ότι θ πλειοψθφία ςυςτθμάτων και 

διατάξεων περιλαμβάνει κινοφμενα μθχανολογικά μζρθ, θ γνϊςθ των βαςικϊν εννοιϊν και 

μθχανιςμϊν που διζπουν τθ λειτουργία των τελευταίων, κακϊσ και των τεχνικϊν πρόλθψθσ τθσ 

πρϊιμθσ αςτοχίασ τουσ είναι κρίςιμθσ τεχνολογικισ ςθμαςίασ. 

2. Γενική περιγραφή 

Το Εργαςτιριο Μθχανικισ Επιφανειϊν βρίςκεται ςτθν αίκουςα 018 του κτθρίου Γ, εντάςςεται ςτα 

εργαςτιρια του Καταςκευαςτικοφ Τομζα του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν του ΡΑ.Δ.Α. και ωσ 

διακριτι μονάδα μετζχει ςτο κεςμοκετθμζνο διατμθματικό «Εργαςτιριο Ρροθγμζνων Υλικϊν» τθσ 

Σχολισ Μθχανικϊν. Στον χϊρο τθσ εργαςτθρίου υπάρχουν και λειτουργοφν εκπαιδευτικζσ διατάξεισ και 

ερευνθτικόσ εξοπλιςμόσ.  

3. Γνωςτικό αντικείμενο 

Ππωσ αναφζρκθκε, το Εργαςτιριο Μθχανικισ Επιφανειϊν καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ 

τριβολογίασ, του ελζγχου φκοράσ και των επιφανειακϊν κατεργαςιϊν μθχανολογικϊν μερϊν. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών 

Στο πλαίςιο του ωσ άνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το Εργαςτιριο υποςτθρίηει τθ διδαςκαλία του  

ομϊνυμου μακιματοσ «Μθχανικι Επιφανειϊν» του 7ου εξαμινου του ΡΡΣ του Τμιματοσ 

Μθχανολόγων Μθχανικϊν, με κφριο αντικείμενο το χαρακτθριςμό τθσ μικροτοπογραφίασ των 

επιφανειϊν, τισ μετριςεισ τριβισ-φκοράσ ςε τριβομετρικζσ διατάξεισ ςθμειακισ και επίπεδθσ επαφισ, 

τισ δοκιμζσ τριβισ ξθρισ και υγρισ εκτριβισ παρουςία τρίτου ςϊματοσ, τον ζλεγχο λιπαντικϊν ελαίων 

και γράςων, τθ λειτουργία λιπαινόμενων ωςτικϊν και ακτινικϊν εδράνων. 

5. Εξοπλιςμόσ 

Ο εξοπλιςμόσ του Εργαςτθρίου Μθχανικισ Επιφανειϊν περιλαμβάνει:  

1. Στακερό τραχφμετρο (Taylor-Hobson Talysurf 10)  

2. Φορθτό τραχφμετρο (Taylor Hobson Surtronic 3+) 

3. Διάταξθ επαφισ Hertz (TM 262) 

4. Τριβόμετρο τφπου ςφαίρασ-δίςκου (CSM Instruments)  

5. Τριβόμετρο τφπου ςτυλίςκου-δίςκου (Cameron - Plint TE 97) 

6. Συςκευι ξθρισ και υγρισ εκτριβισ λείανςθσ (ιδιοκαταςκευι) 

7. Στερεοςκόπιο (LW Scientific Z2) 

8. Οπτικό μικροςκόπιο (Meiji ML7000) 

http://triblab.mech.uniwa.gr/gr/pg016.html
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9. Digital Camera Moticam 1000 

10. Μετρθτισ ςυνεκτικότθτασ γράςςων 

11. Λξωδόμετρο Engler 

12. 4-ςφαιρθ μθχανι υψθλϊν πιζςεων (Falex) 

13. Διάταξθ μζτρθςθσ ελαςτοχδροδυναμικϊν μεγεκϊν (TM 260.02) 

14. Ακτινικό ζδρανο (TM 282) 

15. Ωςτικό ζδρανο Michell 

16. Συςκευι ςυγκόλλθςθσ δια τριβισ (ιδιοκαταςκευι) 
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Εργαςτήριο ύγχρονεσ Σεχνολογίεσ υγκολλήςεων 
(http://triblab.mech.uniwa.gr/gr/pg017.html) 

 

1. Σκοπόσ 

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου «Σφγχρονεσ Τεχνολογίεσ Συγκολλιςεων» είναι θ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ προσ 

τουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ ςτο αντικείμενο των τεχνικϊν μόνιμθσ ςφνδεςθσ μεταλλικϊν μερϊν. 

Δεδομζνου ότι οι τεχνικζσ τιξθσ αποτελοφν τθν κφρια τεχνικι για τθν ολοκλιρωςθ μεταλλικϊν 

καταςκευϊν (οχθμάτων, πλοίων, μεταλλικϊν κτθρίων), οι τεχνικζσ ςυγκόλλθςθσ με τθ χριςθ βολταϊκοφ 

τόξου αποτελοφν αντικείμενο αιχμισ τθσ τεχνολογίασ ςτο πεδίο του Μθχανολόγου Μθχανικοφ. 

2. Γενική περιγραφή 

Το Εργαςτιριο «Σφγχρονεσ Τεχνολογίεσ Συγκολλιςεων» βρίςκεται ςτθν αίκουςα 019 του κτθρίου Γ, 

εντάςςεται ςτα εργαςτιρια του Καταςκευαςτικοφ Τομζα του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν του 

ΡΑ.Δ.Α. και ωσ διακριτι μονάδα μετζχει ςτο κεςμοκετθμζνο διατμθματικό «Εργαςτιριο Ρροθγμζνων 

Υλικϊν» τθσ Σχολισ Μθχανικϊν. Στον χϊρο τθσ εργαςτθρίου υπάρχουν και λειτουργοφν εκπαιδευτικζσ 

διατάξεισ και ερευνθτικόσ εξοπλιςμόσ.  

3. Γνωςτικό αντικείμενο 

Ππωσ αναφζρκθκε, το Εργαςτιριο «Σφγχρονεσ Τεχνολογίεσ Συγκολλιςεων» καλφπτει το γνωςτικό 

αντικείμενο των μόνιμων ςυνδζςεων μεταλλικϊν υλικϊν, κφρια με τεχνικζσ βολταϊκοφ τόξου. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών 

Στο πλαίςιο του ωσ άνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το Εργαςτιριο υποςτθρίηει τθ διδαςκαλία του  

ομϊνυμου μακιματοσ «Σφγχρονεσ Τεχνολογίεσ Συγκολλιςεων» του 8ου εξαμινου, κακϊσ και ζνα μζροσ 

του μακιματοσ «Κατεργαςίεσ Μορφοποίθςθσ» του 7ου εξαμινου του ΡΡΣ του Τμιματοσ Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν. Τα αντικείμενα των εργαςτθριακϊν αςκιςεων που υλοποιοφνται ςτα προαναφερόμενα 

μακιματα αφοροφν τισ τεχνικζσ ςυγκόλλθςθσ με επενδεδυμζνα θλεκτρόδια (SMAW), με μθ 

αναλιςκόμενο θλεκτρόδιο βολφραμίου (TIG) και με ςυνεχι τροφοδότθςθ υλικοφ πλιρωςθσ ςε αδρανι 

ατμόςφαιρα (MIG). 

5. Εξοπλιςμόσ 

Ο εξοπλιςμόσ του Εργαςτθρίου «Σφγχρονεσ Τεχνολογίεσ Συγκολλιςεων» περιλαμβάνει: 

1. Δφο (2) ςυςκευζσ ςυγκόλλθςθσ τόξου με επενδυμζνα θλεκτρόδια (SMAW - 111) 150A 
2. Μία (1) ςυςκευι ςυγκόλλθςθσ τόξου με επενδυμζνα θλεκτρόδια (SMAW - 111) 300A 
3. Μία (1) ςυςκευι ςυγκόλλθςθσ τόξου με τθκόμενο θλεκτρόδιο και προςταςία αερίου (GMAW - 131 

& 135) 350A 
4. Μία (1) ςυςκευι ςυγκόλλθςθσ τόξου με τθκόμενο ςωλθνωτό θλεκτρόδιο (FCAW - 136 & 137) 350A 
5. Μία (1) ςυςκευι ςυγκόλλθςθσ τόξου με μθ τθκόμενο θλεκτρόδιο βολφραμίου και προςταςία 

αερίου (GTAW - 141) 400A 
6. Δφο (2) ςυςκευζσ ςυγκόλλθςθσ με καφςιμο αζριο και οξυγόνο ή οξυγονοκόλληςησ (OFW - 311) 
7. Μία (1) ςυςκευι κοπισ πλάςματοσ (Plasma Cutting - 83) 250A 

http://triblab.mech.uniwa.gr/gr/pg017.html
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8. Μία κινοφμενθ τράπεηα 4 αξόνων ελεγχόμενθ από Θ/Υ (ιδιοκαταςκευι) 
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Εργαςτήριο Αριςτοποίηςησ Παραγωγικών υςτημάτων 

 

1. Σκοπόσ 

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου Αριςτοποίθςθσ Ραραγωγικϊν Συςτθμάτων (OPS - Optimisation of Production 

Systems Laboratory) είναι θ ανάπτυξθ και εφαρμογι τεχνογνωςίασ και θ ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ 

(systems engineering) για τθν επίλυςθ προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ ςτα πεδία τθσ βιομθχανικισ 

παραγωγισ, τθσ ενζργειασ, του περιβάλλοντοσ κακϊσ επίςθσ και τθσ οργάνωςθσ ςφγχρονων 

εφοδιαςτικϊν αλυςίδων. Θ εκπαιδευτικι και ερευνθτικι δραςτθριότθτα του Εργαςτθρίου εντάςςονται 

ςτον κφκλο ςπουδϊν Μθχανικοφ Ραραγωγισ του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. Το Εργαςτιριο 

του οποίου οι δραςτθριότθτεσ και το ζργο κα περιγραφοφν ακολοφκωσ ζχει τθν οργανωτικι ευκφνθ 

δφο Ρρογραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. 

2. Γενική περιγραφή 

Το Εργαςτιριο Αριςτοποίθςθσ Ραραγωγικϊν Συςτθμάτων από τθν Μδρυςι του (2003) ζωσ και ςιμερα 

ανικει ςτον Ενεργειακό Τομζα του Τμιματοσ και ςτεγάηεται ςτο Β' κτίριο τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ του 

Αρχαίου Ελαιϊνα (Εργαςτιριο Β020). Το κεματικό του πεδίο εντάςςεται ςτον Τομζα του Μθχανικοφ 

Ραραγωγισ. Το προςωπικό του Εργαςτθρίου ανικει ςτο κεςμοκετθμζνο Εργαςτιριο  Ρεριβάλλοντοσ 

και Κυκλικισ Οικονομίασ (Environment & Circular Economy Laboratory), του Τμιματοσ Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν. 

Το Εργαςτιριο Αριςτοποίθςθσ Ραραγωγικϊν Συςτθμάτων παρζχει υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθ και 

ζρευνα ςτισ κεματικζσ περιοχζσ τθσ μοντελοποίθςθσ, προςομοίωςθσ και αριςτοποίθςθσ παραγωγικϊν 

ςυςτθμάτων με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε κζματα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, βιομθχανικά και εν γζνει 

αξιοποίθςθσ πόρων. Οι άξονεσ δραςτθριοποίθςθσ του Εργαςτθρίου περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

•Εκπαίδευςθ ςε Ρροπτυχιακό επίπεδο που περιλαμβάνει κατά βάςθ όλα τα μακιματα του κλάδου 

Μθχανικοφ Ραραγωγισ (Τεχνικοοικονομικι Ανάλυςθ, Επιχειρθςιακι Ζρευνα, Οργάνωςθ Ραραγωγισ 

και Συντιρθςθσ, Βελτιςτοποίθςθ Ραραγωγικϊν Συςτθμάτων, Διοίκθςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ) 

αλλά και μακιματα Ρεριβαλλοντικισ Τεχνολογίασ (Ρεριβάλλον και Βιομθχανικι Ανάπτυξθ, ςε 

ςυνεργαςία και Ρεριβαλλοντικι Μθχανικι). Θ εκπαίδευςθ περιλαμβάνει, πζραν τθσ Κεωρίασ, και 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ κακϊσ επίςθσ και επιςκζψεισ πεδίου.  

•Ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων ςε ςφγχρονα πεδία τθσ ενζργειασ, του περιβάλλοντοσ και 

τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ κακϊσ επίςθσ και οργάνωςθ – διοίκθςθ ι/και ςυμμετοχι ςε 

Ερευνθτικά Ρρογράμματα  

•Οργάνωςθ και Διεφκυνςθ Δφο Ρρογραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ 

Μθχανολόγων Μθχανικϊν, τα οποία περιγράφονται ακολοφκωσ. 

•Εκπαίδευςθ ςε Μεταπτυχιακό επίπεδο ςτα πεδία τθσ Ενζργειασ, του Ρεριβάλλοντοσ και τθσ 

Βιομθχανικισ Ραραγωγισ.  

•Ανάκεςθ και επίβλεψθ Ρροπτυχιακϊν και Μεταπτυχιακϊν Διπλωματικϊν Εργαςιϊν 

•Συμμετοχι ςε Εκλεκτορικά Σϊματα κακϊσ επίςθσ και ςε επιτροπζσ αξιολόγθςθσ διδακτορικϊν 

διατριβϊν.  
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•Ανάκεςθ και επίβλεψθ Διδακτορικϊν Διατριβϊν  

•Μελετθτικζσ Υπθρεςίεσ (ςτα πεδία των ενδιαφερόντων του ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα, τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ςε βιομθχανικζσ επιχειριςεισ.) 

•Συγγραφικι Δραςτθριότθτα (βιβλία, επιμζλεια τόμων και δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά και ςε 

ςυνζδρια αναγνωριςμζνου κφρουσ). 

3. Γνωςτικό αντικείμενο 

Το Εργαςτιριο καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο του Μθχανικοφ Ραραγωγισ και ειδικότερα τθσ 

βελτιςτοποίθςθσ ενεργειακϊν και περιβαλλοντικϊν παραγωγικϊν ςυςτθμάτων, τθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ και τθσ διαχείριςθσ πόρων. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών 

Το εργαςτιριο ζχει τθν ευκφνθ προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν μακθμάτων του αντικειμζνου του. Το 

εργαςτιριο υποςτθρίηει τα ακόλουκα προπτυχιακά μακιματα του Τμιματοσ Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν: 

•Ρεριβάλλον και Βιομθχανικι Ανάπτυξθ (ςε ςυνεργαςία με Εργαςτιριο ΘΜΕ) (4ου Εξαμινου) 

•Επιχειρθςιακι Ζρευνα (6ου Εξαμινου)    

•Τεχνικοοικονομικι Ανάλυςθ  (6ου Εξαμινου) 

•Ρεριβαλλοντικι Μθχανικι (7ου Εξαμινου)   

•Οργάνωςθ Ραραγωγισ & Συντιρθςθ (7ου Εξαμινου)    

•Βελτιςτοποίθςθ Ραραγωγικϊν Συςτθμάτων  (8ου Εξαμινου)    

•Διοίκθςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ (9ου Εξαμινου)   

Τζλοσ, ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων του το εργαςτιριο ανακζτει διπλωματικζσ εργαςίεσ ςε 

προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, ςτα πεδία του ενδιαφζροντοσ του, κακϊσ επίςθσ και 

πλικοσ εργαςιϊν ςτα πλαίςια των μακθμάτων του. Τζλοσ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι το Εργαςτιριο 

δθμοςιεφει εργαςίεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνα επιςτθμονικά περιοδικά και ςυμμετζχει με 

ανακοινϊςεισ εργαςιϊν του ςε εκνικά και διεκνι Συνζδρια. 

5. Εξοπλιςμόσ 

Το Εργαςτιριο Αριςτοποίθςθσ Ραραγωγικϊν Συςτθμάτων δραςτθριοποιείται ςτο πεδίο τθσ εφαρμογισ 

μεκόδων και εργαλείων Μακθματικοφ Ρρογραμματιςμοφ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

αριςτοποίθςθσ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, ςυςτθμάτων ςυνδυαςμζνθσ αξιοποίθςθσ ενζργειασ και 

νεροφ (water energy nexus), βελτιςτοποίθςθσ τθσ αξιοποίθςθσ υδάτινων πόρων,  βελτιςτοποίθςθσ 

ςφγχρονων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων, κακϊσ επίςθσ και προβλθμάτων προςδιοριςμοφ βζλτιςτου 

προγραμματιςμοφ παραγωγισ ςφνκετων βιομθχανικϊν ςυςτθμάτων (multiproduct/multipurpose 

plants). Διακζτει επίςθσ, μια Εκπαιδευτικι μονάδα διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων [Solids Handling 

Study Unit] και μια εκπαιδευτικι μονάδα αφαλάτωςθσ. 
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Στα μακιματα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν και ςτα 

μακιματα τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ, τθσ Βελτιςτοποίθςθσ Ραραγωγικϊν Συςτθμάτων, τθσ Διοίκθςθσ 

Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ περιλαμβάνεται θ ανάλυςθ αντιςτοίχων κάκε μακιματοσ προβλθμάτων 

βελτιςτοποίθςθσ, κακϊσ βεβαίωσ και ςτθν εκπόνθςθ διπλωματικϊν εργαςιϊν του Εργαςτθρίου. 

Επιπροςκζτωσ, τα προβλιματα αυτά αντιμετωπίηονται ςτθν ζρευνα που εκπονείται ςτο εργαςτιριο, 

τθν εκπόνθςθ Διδακτορικϊν Διατριβϊν του Εργαςτθρίου, τθν υλοποίθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων 

ι για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν. Είναι Γραμμικοφ, 

Ακζραιου ι/και Μικτοφ Ακζραιου Γραμμικοφ Ρρογραμματιςμοφ και ενδεχομζνωσ και μθ γραμμικά.  

Τα λογιςμικά με τα αντίςτοιχα εργαλεία και μεκόδουσ τα οποία βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του 

Εργαςτθρίου είναι: 

•Λογιςμικό Βελτιςτοποίθςθσ *AIMMs - Optimisation Software] 

•Λογιςμικό Βελτιςτοποίθςθσ Συςτθμάτων *GAMS -  General Algebraic Modeling System] 

•Λογιςμικό Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν  *GIS - Geographical Information System] 

•Εργαλείο Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ με ζμφαςθ ςτα Υλικά (CES Edupack) 
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Εργαςτήριο Φημείασ 

 

1. Σκοπόσ 

Ρολλά από τα αντικείμενα, τα οποία περιλαμβάνει θ Χθμεία, αποτελοφν για τουσ Μθχανικοφσ 

αντικείμενα ιδιαίτερου επιςτθμονικοφ, περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ, πολιτικοφ και οικονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ, κακϊσ είναι αλλθλζνδετα με τθν παραγωγι, τθν αξιοποίθςθ και τθ διαχείριςθ των 

πρϊτων υλϊν και τθσ ενζργειασ.  

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου Χθμείασ είναι θ μεταφορά γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτουσ/ςτισ 

φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ, ςχετικά με τθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των υλικϊν και ιδιαίτερα των 

μεταλλικϊν υλικϊν, του νεροφ και των υδατικϊν διαλυμάτων, κακϊσ και τθσ ενζργειασ. Ταυτόχρονα 

γίνεται προςπάκεια ϊςτε οι φοιτθτζσ/τριεσ να εξοικειωκοφν με τισ μεκόδουσ ςυλλογισ και 

επεξεργαςίασ πειραματικϊν δεδομζνων, με τον υπολογιςμό και τθν ερμθνεία των ςτατιςτικϊν 

παραμζτρων, τουσ τρόπουσ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων των μετριςεων, και τζλοσ τθσ 

ςυγγραφισ και προβολισ τουσ μζςω των τεχνικϊν εκκζςεων εργαςίασ. 

2. Γενική περιγραφή 

Το Εργαςτιριο Χθμείασ δραςτθριοποιείται χωροταξικά ςτθν αίκουςα Β215. Στο Εργαςτιριο Χθμείασ 

ζχει εκπονθκεί μεγάλοσ αρικμόσ διπλωματικϊν και ερευνθτικϊν εργαςιϊν με τθ χριςθ κατάλλθλου 

εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ εξοπλιςμοφ. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο 

Το Εργαςτιριο καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Χθμείασ για Μθχανολόγουσ Μθχανικοφσ, με 

ζμφαςθ ςε κζματα ςυλλογισ πειραματικϊν δεδομζνων και ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ μετριςεων, ςτον 

υπολογιςμό και τθν ερμθνεία των ςτατιςτικϊν παραμζτρων, ςε κζματα χθμικισ κινθτικισ και χθμικισ 

ιςορροπίασ, χθμικϊν διαλυμάτων, υδρόλυςθσ και ρυκμιςτικϊν διαλυμάτων, χθμικισ ανάλυςθσ και 

επεξεργαςίασ νεροφ – όπωσ αφαλάτωςθ νεροφ με αντίςτροφθ ϊςμωςθ-, κακϊσ και ςε κζματα 

ιςοηυγίου ενζργειασ, μεταφοράσ κερμότθτασ, αγωγιμότθτασ θλεκτρολυτϊν, διάβρωςθσ μετάλλων και 

επιμετάλλωςθσ, ανάλυςθσ κραμάτων μζςω διαγραμμάτων φάςεων, κοκκομετρικισ ανάλυςθσ και άλλα. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το Εργαςτιριο Χθμείασ κεραπεφει το μάκθμα 

(κεωρία + εργαςτιριο) με τίτλο «ΧΘΜΕΛΑ» που διδάςκεται ςτο 1ο εξάμθνο ςπουδϊν του ΡΡΣ. Το 

μάκθμα αυτό, αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Χθμείασ, που απαιτοφνται να διακζτουν 

οι Μθχανολόγοι Μθχανικοί προκειμζνου να διαχειρίηονται με αςφάλεια και υπευκυνότθτα φυςικοφσ 

πόρουσ και εξοπλιςμό. Ταυτόχρονα, προςπακεί να ενκαρρφνει τουσ φοιτθτεσ/τριεσ ςε πιο 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ζννοιεσ που απαιτοφν ικανότθτα και ανάπτυξθ δεξιοτιτων, τόςο ςτθν 

κατανόθςθ όςο και ςτθ χριςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ. 

5. Εξοπλιςμόσ 
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Το Εργαςτιριο διακζτει ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν διατάξεων που δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ να ζρκουν ςε επαφι και να εκπαιδευτοφν με 

κατάλλθλεσ πειραματικζσ διατάξεισ. Επίςθσ, ο χϊροσ διακζτει ςφγχρονουσ εργαςτθριακοφσ πάγκουσ, 

απαγωγοφσ/εςτίεσ, θλ. Υπολογιςτζσ, πίνακεσ και προβολικό ςφςτθμα. 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 



 

Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 

64 
Εργαςτθριακζσ Υποδομζσ 

Εργαςτήριο τοιχείων Μηχανών και Οχημάτων 

 

1. Σκοπόσ 

Ρολλά Τα Στοιχεία Μθχανϊν αποτελοφν διαχρονικά βαςικό πεδίο για τθν Μθχανολογία. Θ Μθχανι, με 

τθν ευρεία ζννοια τθσ διάταξθσ διαχείριςθσ Αδρανειακϊν κυρίωσ Δυνάμεων, αποτελεί και κα αποτελεί 

βαςικι οντότθτα ςτον πλανιτθ ανεξάρτθτα με τθν εφαρμοςμζνθ αλλά και κεκτθμζνθ από τθν 

ανκρωπότθτα Τεχνολογικι και Επιςτθμονικι ςτάκμθ. Ζτςι τα Στοιχεία Μθχανϊν βρίςκονται ςε ζνα 

ςυρραπτικό γραφείου ζωσ ςε διατάξεισ επιταχυντϊν ςωματιδίων. 

Τα Οχιματα τϊρα αποτελοφν ζνα ολοκλθρωμζνο και πολυςκεδζσ ςφνολο Μθχανολογικϊν διατάξεων, 

από όλα ςχεδόν τα πεδία που  ανικουν ςτθν Επιςτιμθ του Μθχανολόγου Μθχανικοφ (Αντοχι, 

Μθχανικι, Δυναμικι, Υλικά, Σχεδιαςμόσ Καταςκευϊν, Κερμοδυναμικι, Μθχανικι ευςτϊν, Αυτόματοσ 

Ζλεγχοσ, Μθχατρονικι, Ρεριβάλλον κ.α) αλλά και όχι μόνο (Χθμεία, Οπτικι, Ακουςτικι,  κ.α) . Θ 

απτότθτα και προςβαςιμότθτα που  χαρακτθρίηει τα Οχιματα, ωσ ζνα αντικείμενο ευρείασ και κοινισ 

χριςθσ, τα κακιςτοφν ίςωσ το αξιολογότερο παράδειγμα ςυνδυαςμοφ και ςυνζργειασ ςυςτθμάτων που 

διζπονται από διαφορετικοφσ φυςικοφσ νόμουσ και αρχζσ. Ακολοφκωσ τα Οχιματα αποτελοφν τομζασ 

ιςχυρισ κζλξθσ και για τουσ περιςςότερουσ Μθχανικοφσ αλλά και όχι μόνον. Είναι απαραίτθτο ςε κάκε 

επίπεδο εκπαίδευςθσ και μάκθςθσ να εντάςςονται τζτοια πεδία ιςχυροφ ενδιαφζροντοσ και δθ ςτθ 

Μθχανολογία. 

2. Γενική περιγραφή 

Το κεςμοκετθμζνο εργαςτιριο Στοιχείων Μθχανϊν και Οχθμάτων (ΣΜΟΧ), είναι ζνα ςχετικά νεοφυζσ 

εργαςτιριο (ΦΕΚ Τεφχοσ B’ 5167/23.11.2020) το οποίο δραςτθριοποιείται ςτθν μελζτθ και ςτθν ζρευνα 

των Στοιχείων Μθχανϊν, Δυναμικισ Μθχανϊν και Δυναμικισ Οχθμάτων Εδάφουσ. Στο δυναμικό του 

εντάςςονται μζλθ ΔΕΡ του Καταςκευαςτικοφ Τομζα του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν, 

Υποψιφιοι Διδάκτορεσ και Εργαςτθριακοί-Επιςτθμονικοί Συνεργάτεσ. 

Το εργαςτιριο αςχολείται με Αρικμθτικά και Αναλυτικά Μοντζλα των Γνωςτικϊν Αντικειμζνων που 

καλφπτει, εναρμονιςμζνο με τθν ψθφιακι Τεχνολογικι πραγματικότθτα και ζχει ωσ ςκοπό τθν ζνταξθ 

των φοιτθτϊν, μελλοντικϊν Μθχανικϊν, ςτθν επικρατοφςα ψθφιακά υπολογιςτικι και ςχεδιαςτικι 

Μθχανολογία ςτον τομζα αυτόν. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο 

Το κεςμοκετθμζνο εργαςτιριο ΣΜΟΧ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο των Στοιχείων Μθχανϊν, τθσ 

Δυναμικισ Μθχανϊν και Μθχανιςμϊν, τθν Τεχνολογία των Μεταφορικϊν και Ανυψωτικϊν Διατάξεων 

και τθν Δυναμικι των Οχθμάτων Εδάφουσ. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών 

Το εργαςτιριο καλφπτει τα εργαςτθριακά μζρθ των μακθμάτων «Δυναμικι Μθχανϊν» και «Οχθμάτων 

Εδάφουσ» του προπτυχιακοφ κφκλου ςπουδϊν του τμιματοσ. 

5. Εξοπλιςμόσ 
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Θ αλματϊδθσ ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ και των λογιςμικϊν εφαρμογϊν γενικά αλλά και 

ειδικά ςτθν Επιςτιμθ του Μθχανολόγου Μθχανικοφ ζχουν αλλάξει τον τρόπο εργαςίασ των 

Διπλωματοφχων Μθχανικϊν. 

Το εργαςτιριο ακολουκϊντασ τισ εξελίξεισ ςτθν Εργαςία και τθν Επιςτιμθ του Μθχανολόγου 

Μθχανικοφ χρθςιμοποιεί και διδάςκει τουσ φοιτθτζσ τισ Μθχανολογικζσ πρακτικζσ και μεκόδουσ που 

επιβάλλει θ εποχι. 

Ζτςι το εργαςτιριο ζχοντασ ωσ ‘εξοπλιςμό’ λογιςμικά αιχμισ ςτον τομζα τθσ Μθχανολογίασ παρζχει 

ςτουσ φοιτθτζσ τα απαραίτθτα εφόδια για ζναν τομζα υψθλϊν προκλιςεων και απαιτιςεων. 

Κφρια λογιςμικά που χρθςιμοποιοφνται είναι: 

•Matlab 

•Inventor 

•Nastran 

•Solidworks  

•Autocad Mechanical 

Το Τμιμα Μθχανολόγων διακζτει αίκουςεσ με υπολογιςτζσ όπου γίνονται οι αςκιςεισ ςτα παραπάνω 

λογιςμικά. 

Ο φυςικόσ χϊροσ του εργαςτθρίου ςτεγάηεται ςτο ςυγκρότθμα των μεγάλων Εργαςτθρίων τθσ 

Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ και των Κατεργαςιϊν Διαμόρφωςθσ λαμβάνοντασ ζναν ξεχωριςτό χϊρο 

ικανό για επίδειξθ και μετριςεισ ςε φυςικά μοντζλα αλλά και για φιλοξενία των τελειόφοιτων 

φοιτθτϊν που εργάηονται ςτθν διπλωματικι τουσ. 
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Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ Ρομποτικήσ 

 

1. Σκοπόσ 

Ωσ γνωςτόν, τα βιομθχανικά ρομπότ είναι μθχανιςμοί που κινοφνται και μεταφζρουν αντικείμενα ςτον 

χϊρο, για το λόγο αυτό πρζπει να λαμβάνονται πάντα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ. Ζτςι, ςε επίπεδο 

πρακτικισ άςκθςθσ, προβλιματα μποροφν να προκφψουν από λανκαςμζνο χειριςμό-προγραμματιςμό 

του βραχίονα με αποτζλεςμα να υφίςταται κίνδυνοσ τραυματιςμοφ των φοιτθτϊν/τριϊν και 

καταςτροφι μζρουσ του περιβάλλοντα χϊρου εργαςίασ. 

Σκοπόσ του Εργαςτθρίου Βιομθχανικισ ομποτικι είναι θ μεταφορά γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ, ςχετικά με τον προγραμματιςμό βιομθχανικϊν 

ρομπότ, μζςω τθσ ςχεδίαςθσ και του προγραμματιςμοφ βιομθχανικϊν εφαρμογϊν ςε προςομοίωςθ. 

Ταυτόχρονα γίνεται προςπάκεια ϊςτε οι φοιτθτζσ/τριεσ να εξοικειωκοφν με το χειριςμό-

προγραμματιςμό ρομποτικϊν ςυςτθμάτων που ςχετίηονται με τθν κατανόθςθ και τθν περιγραφι των 

ςτερεϊν ςωμάτων ςτον χϊρο με τθν βοικεια καρτεςιανϊν ςυςτθμάτων ςυντεταγμζνων. Ζτςι, το 

εικονικό εργαςτιριο παρζχει τθ δυνατότθτα εξοικείωςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν με τον προγραμματιςμό 

των βιομθχανικϊν ρομπότ, εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν αςφάλεια των φοιτθτϊν/τριϊν αλλά και 

του περιβάλλοντα χϊρου εργαςίασ. 

2. Γενική περιγραφή 

Το Εργαςτιριο Βιομθχανικισ ομποτικισ πραγματοποιείται χωροταξικά ςτθν αίκουςα Β218. Στο 

Εργαςτιριο Βιομθχανικισ ομποτικισ υπάρχουν 15 υπολογιςτζσ, οι οποίοι διακζτουν το λογιςμικό 

MATLAB. Το λογιςμικό MATLAB είναι ζνα ςφγχρονο ολοκλθρωμζνο μακθματικό πακζτο που 

χρθςιμοποιείται εκτενϊσ ςτα πανεπιςτιμια και ςτθ βιομθχανία. Είναι ζνα διαδραςτικό (interactive) 

πρόγραμμα για αρικμθτικοφσ υπολογιςμοφσ και για καταςκευι γραφθμάτων, αλλά παρζχει επίςθσ και 

τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ, κάτι που το κακιςτά ζνα χρθςιμότατο εργαλείο για τουσ 

Μθχανικοφσ. Το MATLAB είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για υπολογιςμοφσ με πίνακεσ, που 

χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθ ομποτικι και είναι εφοδιαςμζνο με πολλζσ επιλογζσ για γραφικά. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο 

Το Εργαςτιριο Βιομθχανικισ ομποτικισ καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ ομποτικισ για 

Μθχανολόγουσ Μθχανικοφσ, με ζμφαςθ ςε κζματα κινθματικισ ρομποτικϊν βραχιόνων που 

χρθςιμοποιοφνται ςε ρομποτικζσ εφαρμογζσ ςε ςυςτιματα παραγωγισ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτον 

ςχεδιαςμό κίνθςθσ του ρομποτικοφ βραχίονα για τθν μετακίνθςθ αντικειμζνων πάνω ςε ζνα τραπζηι 

εργαςίασ, εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα αποφυγι ςφγκρουςθσ με τα εμπόδια που υπάρχουν ςτον 

τριςδιάςτατο χϊρο. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, το Εργαςτιριο Βιομθχανικισ ομποτικισ το 

μάκθμα (κεωρία + εργαςτιριο) με τίτλο «Βιομθχανικισ ομποτικι» που διδάςκεται ςτο 9ο εξάμθνο 
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ςπουδϊν του ΡΡΣ. Το μάκθμα αυτό, αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Βιομθχανικισ 

ομποτικισ και ταυτόχρονα εμβακφνει ςε εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτο πεδίο των τεχνολογιϊν και των 

εφαρμογϊν των ρομπότ, που απαιτοφνται να διακζτουν οι Μθχανολόγοι Μθχανικοί προκειμζνου να 

χειρίηονται διαφορετικζσ τεχνολογίεσ και διαφορετικά πεδία εφαρμογισ των ρομπότ. Ταυτόχρονα, 

προςπακεί να ενκαρρφνει τουσ φοιτθτζσ/τριεσ ςε πιο εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτο πεδίο των 

τεχνολογιϊν και των εφαρμογϊν των ρομπότ, ςυμπεριλαμβανόμενων γνϊςεων αιχμισ όπωσ ο 

ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων λφςεων ρομποτικισ και ανάλυςθ ςφνκετων βιομθχανικϊν 

ςυςτθμάτων, τα οποία ενςωματϊνουν ρομπότ. Αυτζσ οι γνϊςεισ είναι αναγκαίεσ για τθν ανάπτυξθ 

ςφγχρονων εφαρμογϊν ρομποτικισ ςτθν βιομθχανία. Ζτςι, οι φοιτθτζσ/τριεσ αναπτφςςουν ςφαιρικι 

και κριτικι αντίλθψθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ομποτικι 

και του τρόπου με τον οποίο ςυνδζονται με τισ ανάγκεσ τθσ βιομθχανίασ. 

5. Εξοπλιςμόσ 

Το Εργαςτιριο Βιομθχανικισ ομποτικισ διακζτει 15 υπολογιςτζσ ςτουσ οποίουσ διατίκεται ζνα 

εκπαιδευτικό λογιςμικό που λειτουργεί ωσ εικονικό εργαςτιριο με τθ χριςθ αναδραςτικϊν 

θλεκτρονικϊν μζςων, όπωσ το εικονικό περιβάλλον τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ VRML και του 

MATLAB. Ζτςι, ενιςχφεται θ εκπαιδευτικι διαδικαςία των φοιτθτϊν όςον αφορά ςτον 

προγραμματιςμό-χειριςμό των ρομποτικϊν βραχιόνων που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυςτιματα 

παραγωγισ. Το λογιςμικό προςομοιϊνει τον τρόπο κίνθςθσ και λειτουργίασ του πραγματικοφ 

ρομποτικοφ βραχίονα SCARA E2C351S, ςε περιβάλλον VRML και ο χειριςμόσ του γίνεται μζςω τθσ 

πλατφόρμασ του MATLAB. 
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Εργαςτήριο Αριθμητικού Ελέγχου Εργαλειομηχανών (CNC-CAM) 

1. Σκοπόσ 

Οι αφαιρετικζσ κατεργαςίεσ αποτελοφν βαςικό πυλϊνα παραγωγικισ καταςκευισ. Σε ςυνδυαςμό με 

τον αρικμθτικό ζλεγχο (CNC), αλλά και τθν χριςθ τεχνολογιϊν CAM, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 

τθσ ανάπτυξθσ και παραγωγισ προϊόντων. 

Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ μεταφορά γνϊςθσ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτουσ φοιτθτζσ του 

τμιματοσ, ϊςτε να γνωρίςουν και εμβακφνουν ςτισ μεκόδουσ και τεχνολογίεσ CNC & CAM. Θ 

εφαρμογι των μεκόδων καλφπτουν ευρφ φάςμα τεχνικϊν και τεχνολογιϊν απαραίτθτων για τθν 

εξζλιξθ και χριςθ τουσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

2. Γενική περιγραφή 

Το Εργαςτιριο δραςτθριοποιείται χωροταξικά ςτο κτίριο Γ και λειτουργεί υπό τθν αιγίδα του 

Κεςμοκετθμζνου Εργαςτθρίου Μθχανολογικϊν Καταςκευϊν (Laboratory of Engineering Design), του 

Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. 

Το εργαςτιριο αποτελεί αυτόνομο χϊρο ςτο ιςόγειο του κτιρίου Γ, επιφανείασ 103τ.μ. και φψουσ 

4.20μ., ςτον οποίο διεξάγονται πειραματικζσ διεργαςίεσ ςε ομάδεσ φοιτθτϊν, με εφαρμογι ςτισ 

εγκατεςτθμζνεσ εργαλειομθχανζσ. Το εργαςτιριο είναι προςβάςιμο από τον περιβάλλοντα χϊρο τθσ 

πανεπιςτθμιοφπολθσ και γειτνιάηει με τα εργαςτιρια Βιομθχανικοφ Αυτοματιςμοφ και Μθχανουργικισ 

Τεχνολογίασ. Εξαςφαλίηεται επαρκισ φωτιςμόσ από τα κουφϊματα τθσ ειςόδου και από τθν οροφι 

κακϊσ και επαρκισ αεριςμόσ μζςω υφιςτάμενου ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ κακϊσ και από τουσ 

ανεμιςτιρεσ οροφισ.    

Ραράλλθλα με τον εξοπλιςμό των εργαλειομθχανϊν, παρζχει ςτακερζσ κζςεισ εργαςίασ φοιτθτϊν και 

πτυςςόμενθ οκόνθ προβολισ παρουςιάςεων, ϊςτε να λειτουργεί και ωσ χϊροσ παρακολοφκθςθσ των 

διαλζξεων του κεωρθτικοφ ςκζλουσ του μακιματοσ, εντόσ Εργαςτθρίου. 
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Φιλοξενεί εργαςτθριακά μακιματα ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μζςω των οποίων εκτόσ 

του κεωρθτικοφ υποβάκρου εξετάηονται και μελζτεσ περιπτϊςεων από τθν ελλθνικι Βιομθχανία.  

Με τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ που διακζτει το εργαςτιριο, παρουςιάηει ερευνθτικι δραςτθριότθτα 

ζχοντασ βοθκιςει ςτθν εκπόνθςθ ερευνθτικϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν τόςο ςε προπτυχιακό όςο και 

ςε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

 
 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των μακθμάτων, ο φοιτθτισ / θ φοιτιτρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ρεριγράφει τον τρόπο λειτουργίασ των εργαλειομθχανϊν CNC 

 Επιλζγει τθν κατάλλθλθ εργαλειομθχανι CNC για τθν αντίςτοιχθ εργαςία 

 Επιλφει προβλιματα αφαιρετικϊν κατεργαςιϊν 

 Εφαρμόηει μεκοδολογίεσ βελτιςτοποίθςθσ πορείασ κοπτικοφ εργαλείου με χριςθ λογιςμικϊν 

CAM 

 Αναπτφςςει προγράμματα EIA/ISO (G/M), CAM. 

3. Γνωςτικό αντικείμενο 

Το Εργαςτιριο καλφπτει το γνωςτικά αντικείμενα του αρικμθτικοφ ελζγχου των εργαλειομθχανϊν και 

γενικότερα των ευζλικτων ςυςτθμάτων παραγωγισ, τεχνολογιϊν τθσ παραγωγισ και παραγωγισ με τθ 

βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. 

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, και ςφμφωνα με το προπτυχιακό πρόγραμμα 

ςπουδϊν του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν, το εργαςτιριο υποςτθρίηει τρία μακιματα.  

Το μάκθμα «Αρικμθτικόσ Ζλεγχοσ Εργαλειομθχανϊν και Καταςκευι με Θ/Υ» (κεωρία και εργαςτιριο) 

διδάςκεται ςτο 8ο εξάμθνο ςπουδϊν και αποτελεί μάκθμα εμβάκυνςθσ. Στα πρϊτα μακιματα γίνεται 

ειςαγωγι ςτισ διαδικαςίεσ αυτοματοποίθςθσ, ςτον αρικμθτικό ζλεγχο εργαλειομθχανϊν, ςτα 

ςυςτιματα CAM κακϊσ και ςτον τρόπο ζνταξθσ αυτϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Στθ ςυνζχεια 
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γίνεται ανάλυςθ των ευζλικτων ςυςτθμάτων παραγωγισ αλλά και τθσ ολοκλθρωμζνθσ παραγωγισ με 

χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Ολοκλθρϊνοντασ επιτυχϊσ το μάκθμα, ο κάκε φοιτθτισ είναι ςε 

κζςθ να επιλφει προβλιματα αφαιρετικϊν κατεργαςιϊν εφαρμόηοντασ μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ 

πορείασ κοπτικοφ εργαλείου μζςω ςυςτθμάτων CAM και να ζχει ευρεία άποψθ για τα ευζλικτα 

ςυςτιματα παραγωγισ ((Flexible Manufacturing System-FMS) κακϊσ και για τθν ολοκλθρωμζνθ 

παραγωγι με χριςθ υπολογιςτϊν (Computer Integrated Manufacturing-CIM). 

Επίςθσ, το εργαςτιριο ςυμμετζχει ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ εφαρμογϊν με τίτλο «Advanced 

CAD/CAM Systems» (κεωρία + εργαςτιριο). Διδάςκεται ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του ΡΜΣ με τίτλο 

«Ρροθγμζνα Βιομθχανικά Συςτιματα Ραραγωγισ» που προςφζρει το Τμιμα Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν ςε ςφμπραξθ το Ρανεπιςτιμιο του Kingston – Faculty of Science Engineering and 

Computing. Το μάκθμα αυτό είναι επιλογισ και αποτελείται από τζςςερισ ενότθτεσ: 

 Εμβάκυνςθ ςτον προγραμματιςμό CAD ςυςτθμάτων για τθν αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν 

 Ανάλυςθ και εμβάκυνςθ τεχνολογιϊν, μεκόδων και εργαλείων ςτθν αντίςτροφθ Μθχανολογικι 
Σχεδίαςθ 

 Ανάλυςθ και εμβάκυνςθ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρροςκετικισ Καταςκευισ 

 Αναςκόπθςθ και εμβάκυνςθ ςτισ Αφαιρετικζσ Κατεργαςίεσ και ςτα ςυςτιματα CAM. 

5. Εξοπλιςμόσ 

Το Εργαςτιριο διακζτει εκπαιδευτικό και ερευνθτικό εξοπλιςμό ο οποίοσ ςχετίηεται με τα γνωςτικά 

αντικείμενα του αρικμθτικοφ ελζγχου εργαλειομθχανϊν. Επίςθσ υπάρχει ςυνεργαςία με το εργαςτιριο 

Μοντελοποίθςθσ Καταςκευϊν (CAE) - Αντίςτροφισ Μθχανολογικισ Σχεδίαςθσ (RE) - Ρροςκετικισ 

Καταςκευισ (AM) του τμιματοσ ϊςτε ςτουσ χϊρουσ του να πραγματοποιοφνται οι αςκιςεισ του CAM. 

Το εργαςτιριο διακζτει τρείσ (3) CNC. Ειδικότερα: 

 Ζνα (1) κζντρο κατεργαςίασ HASS Mini Mill 5-axis 

 Ζναν (1) τόρνο EASITURN 3 Ajax CNC & 

 Μια (1) φρζηα Ajax CNC 

Εντόσ του εργαςτθρίου υπάρχει κλειςτόσ χϊροσ γραφείου κακθγθτϊν, υποψιφιων διδακτόρων, κακϊσ 

και προπτυχιακϊν & μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, που εκτελοφν ερευνθτικζσ εργαςίεσ για τθν 

ολοκλιρωςθ των διπλωματικϊν τουσ μελετϊν. 
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Εργαςτήριο Μοντελοποίηςησ Καταςκευών (CAE) - Αντίςτροφησ 

Μηχανολογικήσ χεδίαςησ (RE) – Προςθετικήσ καταςκευήσ (AM) 

1. Σκοπόσ 

Θ υπολογιςτικι προςομοίωςθ για το ςχεδιαςμό καταςκευϊν (Computer Aided Engineering-CAE), θ 

Ρροςκετικι Καταςκευι (Additive Manufacturing-AM) ωσ ταχζωσ αναπτυςςόμενθ τεχνολογία για 

παραγωγι αντικειμζνων με διαδοχικι εναπόκεςθ ςτρϊςεων υλικοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθν Αντίςτροφθ 

Μθχανικι (Reverse Engineering-RE), ωσ μεκοδολογία αποτφπωςθσ λειτουργίασ και ανακαταςκευισ 

μθχανολογικϊν ςτοιχείων, αποτελοφν ζνα ςφγχρονο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ανάπτυξθσ και 

παραγωγισ προϊόντων. 

Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ μεταφορά γνϊςθσ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτουσ φοιτθτζσ του 

τμιματοσ, ϊςτε να γνωρίςουν και εμβακφνουν ςτισ μεκόδουσ και τεχνολογίεσ  CAE, AM,  RE. Θ 

εφαρμογι των μεκόδων καλφπτουν ευρφ φάςμα υλικϊν και τεχνολογιϊν απαραίτθτων για τθν εξζλιξθ 

και χριςθ τουσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

2. Γενική περιγραφή 

Το Εργαςτιριο δραςτθριοποιείται χωροταξικά ςτισ αίκουςεσ Γ030, Γ031 και Γ033 και λειτουργεί υπό 

τθν αιγίδα του Κεςμοκετθμζνου Εργαςτθρίου Μθχανολογικϊν Καταςκευϊν (Laboratory of Engineering 

Design), του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν. 

 

 

Φιλοξενεί εργαςτθριακά μακιματα ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μζςω των οποίων εκτόσ 

του κεωρθτικοφ υποβάκρου εξετάηονται και μελζτεσ περιπτϊςεων από τθν ελλθνικι Βιομθχανία.  
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Με τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ που διακζτει το εργαςτιριο, παρουςιάηει ερευνθτικι δραςτθριότθτα 

ζχοντασ βοθκιςει ςτθν εκπόνθςθ ερευνθτικϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν τόςο ςε προπτυχιακό όςο και 

ςε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Στο πλαίςιο των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων υπάρχει ςυνεργαςία με άλλα εργαςτιρια τθσ Σχολισ 

Μθχανικϊν του ΡΑΔΑ κακϊσ και άλλουσ φορείσ. Ενδεικτικά, το εργαςτιριο ζχει ςυνεργαςτεί με τα 

Εργαςτιρια Αντοχισ των Υλικϊν, Μθχανουργικισ Τεχνολογίασ Λ, το Εργαςτιριο Αντοχισ Υλικϊν τθσ 

Σχολισ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν ΕΜΡ,  το Εργαςτιριο Ροιοτικοφ Ελζγχου 

τθσ εταιρείασ Ελλθνικά Καλϊδια Α.Ε. κ.α.. Επίςθσ, υπάρχει ςυνεργαςία με το Αττικό Νοςοκομείο 

Ακθνϊν για τθν αυτοματοποιθμζνθ παραγωγι προςωποποιθμζνων μαςκϊν προςταςίασ που μποροφν 

να παραχκοφν με τεχνολογίεσ προςκετικϊν Καταςκευϊν. Απόρροια αυτϊν των ςυνεργαςιϊν είναι 

ανακοινϊςεισ ςυνζδρια κακϊσ και δθμοςιεφςεισ ςε αναγνωριςμζνα επιςτθμονικά περιοδικά. 

 

 

  

 

3. Γνωςτικό αντικείμενο 

Το Εργαςτιριο καλφπτει τα γνωςτικά αντικείμενα τθσ Μοντελοποίθςθσ και Υπολογιςμοφ Καταςκευϊν 

με χριςθ Ρεπεραςμζνων Στοιχείων, Τεχνολογιϊν Ρροςκετικισ Καταςκευισ και Αντίςτροφθσ 

Μθχανολογικισ Σχεδίαςθσ.   

4. Μαθήματα του 1ου κφκλου ςπουδών 

Στο πλαίςιο του παραπάνω γνωςτικοφ αντικειμζνου, και ςφμφωνα με το προπτυχιακό πρόγραμμα 

ςπουδϊν του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν, το εργαςτιριο υποςτθρίηει τρία μακιματα.  
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Το μάκθμα «Μοντελοποίθςθ & Υπολογιςμόσ Καταςκευϊν (CAE)» (κεωρία και εργαςτιριο) διδάςκεται 

ςτο 8ο εξάμθνο ςπουδϊν και αποτελεί μάκθμα εμβάκυνςθσ. Στα πρϊτα μακιματα γίνεται ειςαγωγι 

ςτισ μεκόδουσ υπολογιςτικισ ανάλυςθσ μθχανολογικϊν καταςκευϊν με αναλυτικζσ μεκόδουσ και με τθ 

μζκοδο των Ρεπεραςμζνων Στοιχείων. Στθ ςυνζχεια γίνεται γνωριμία με τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ 

των ςφγχρονων ςυςτθμάτων CAE ϊςτε ολοκλθρϊνοντασ ο κάκε φοιτθτισ να είναι ςε κζςθ να επιλζγει 

ορκά τουσ τρόπουσ φόρτιςθσ και τισ οριακζσ ςυνκικεσ, να δθμιουργεί τθν κατάλλθλθ πλεγματοποίθςθ 

και να είναι ςε κζςθ να αναλφει και να αξιολογεί ςε βάκοσ τα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν. 

Το μάκθμα «Τεχνολογίεσ Ρροςκετικισ Καταςκευισ (3D-Printing)» (Κεωρία και εργαςτιριο) διδάςκεται 

ςτο 9ο εξάμθνο ςπουδϊν και αποτελεί μάκθμα εμβάκυνςθσ. Στα πρϊτα μακιματα γίνεται ειςαγωγι 

ςτισ μεκόδουσ παραγωγισ αντικειμζνων Ρροςκετικϊν Καταςκευϊν ςε ςυνδυαςμό με τα 

χρθςιμοποιοφμενα υλικά και τα πεδία εφαρμογϊν τουσ. Στθ ςυνζχεια γίνεται εμβάκυνςθ ςτισ 

χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνολογίεσ με ςκοπό τθν ορκι εφαρμογι και ςυνδυαςμό γνϊςεων και καλϊν 

πρακτικϊν εφαρμογισ για τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ ικανοτιτων ςτον τομζα. Τζλοσ γίνεται ανάλυςθ 

των κοινωνικϊν, οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςε ζργα προςκετικϊν καταςκευϊν 

κακϊσ και μελλοντικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα. 

Το μάκθμα «Αντίςτροφθ Μθχανολογικι Σχεδίαςθ (Reverse Engineering)» (Κεωρία και εργαςτιριο) 

διδάςκεται ςτο 9ο εξάμθνο ςπουδϊν και αποτελεί μάκθμα εμβάκυνςθσ. Στα πρϊτα μακιματα γίνεται 

ειςαγωγι ςτισ χρθςιμότθτα των μεκόδων και των εργαλείων που βοθκοφν ςτθν ζρευνα , ανάπτυξθ και 

αξιολόγθςθ προϊόντων. Στθ ςυνζχεια γίνεται εμβάκυνςθ ςτισ τεχνολογίεσ αντίςτροφθσ μθχανολογικισ 

ςχεδίαςθσ τόςο ςτον τομζα των τριςδιάςτατων ςαρωτϊν όςο και ςτο τομζα των τριςδιάςτατων 

υβριδικϊν μοντελοποιθτϊν με ςκοπό τθν ορκι εφαρμογι και ςυνδυαςμό γνϊςεων και καλϊν 

πρακτικϊν εφαρμογισ για τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ ικανοτιτων ςτον τομζα. Τζλοσ γίνεται ανάλυςθ 

των κοινωνικϊν, οικονομικϊν και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςε ζργα προςκετικισ καταςκευισ 

κακϊσ και μελλοντικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα. 

Επίςθσ, το εργαςτιριο ςυμμετζχει ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ εφαρμογϊν με τίτλο «Advanced 

CAD/CAM Systems» (κεωρία + εργαςτιριο). Διδάςκεται ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του ΡΜΣ με τίτλο 

«Ρροθγμζνα Βιομθχανικά Συςτιματα Ραραγωγισ» που προςφζρει το Τμιμα Μθχανολόγων 

Μθχανικϊν ςε ςφμπραξθ το Ρανεπιςτιμιο του Kingston University London–Faculty of Science 

Engineering and Computing. Το μάκθμα αυτό είναι επιλογισ και αποτελείται από τζςςερισ ενότθτεσ: 

•Εμβάκυνςθ ςτον προγραμματιςμό CAD ςυςτθμάτων για τθν αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν 

•Ανάλυςθ και εμβάκυνςθ τεχνολογιϊν, μεκόδων και εργαλείων ςτθν αντίςτροφθ Μθχανολογικι 

Σχεδίαςθ 

•Ανάλυςθ και εμβάκυνςθ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρροςκετικισ Καταςκευισ 

•Αναςκόπθςθ και εμβάκυνςθ ςτισ Αφαιρετικζσ Κατεργαςίεσ και ςτα ςυςτιματα CAM. 

5. Εξοπλιςμόσ 

Το Εργαςτιριο διακζτει εκπαιδευτικό και ερευνθτικό εξοπλιςμό ο οποίοσ ςυςχετίηεται με τα γνωςτικά 

αντικείμενα τθσ Αντίςτροφθσ Μθχανολογικισ Σχεδίαςθσ, Μοντελοποίθςθσ και Υπολογιςμοφ 

Καταςκευϊν με χριςθ Ρεπεραςμζνων Στοιχείων κακϊσ και Τεχνολογίεσ Ρροςκετικϊν Καταςκευϊν. 

Ειδικότερα, διακζτει δεκαπζντε (15) ςτακεροφσ προςωπικοφσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ με 
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εγκατεςτθμζνο CAD λογιςμικό (Τριςδιάςτατοσ υβριδικόσ Μοντελοποιθτισ) με ενςωματωμζνο 

λογιςμικό Ρεπεραςμζνων Στοιχείων (CAE) κακϊσ και λογιςμικό διαχείριςθσ νζφουσ ςθμείων (RE). 

 
 

Επίςθσ διακζτει τρείσ (3) τριςδιάςτατουσ Σαρωτζσ, ζνασ (1) Φωτομετρίασ και δφο (2) λευκοφ φωτόσ, για 

τθν ςάρωςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων. 

 

Για τθν παραγωγι τριςδιάςτατων αντικειμζνων με χριςθ τεχνολογιϊν προςκετικισ καταςκευισ το 

εργαςτιριο διακζτει ςυνολικά επτά (7) τριςδιάςτατουσ εκτυπωτζσ. Ροιο ςυγκεκριμζνα υπάρχουν και 

χρθςιμοποιοφνται: 

•Ζνασ πολυμεταλλικόσ εκτυπωτισ με δυνατότθτα ανάμιξθσ μζχρι 6 υλικϊν ανά layer εκτφπωςθσ. 

Υλικά: Σίδθροσ Αλουμίνιο, Τιτάνιο, Χαλκόσ, Νικζλιο, Κοβάλτιο 

•Ρζντε (5) FFF (Fused Filament Fabrication) με δυνατότθτα εκτφπωςθσ υλικϊν όπωσ ABS, PLA, Nylon 

κ.α.. Ο ζνασ εκτυπωτισ ζχει τθ δυνατότθτα να εκτυπϊνει αντικείμενα με 2 υλικά ανα επίπεδο, λόγω 

των ανεξάρτθτων κεφαλϊν. 

•Ζνασ (1) ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα SLA (Stereolithography) αποτελοφμενο από εκτυπωτι, αυτόματο 

πλυντιριο ιςοπροπυλικισ αλκοόλθσ και φοφρνοσ UV (UV Curing Chamber). 
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•Ζνα (1) ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα SLS, αποτελοφμενο από εκτυπωτι SLS με δυνατότθτα εκτφπωςθσ 

υλικϊν όπωσ PA, TPU, TPE κ.α., δυο καλάμουσ αμμοβολισ με αεροςυμπιεςτι, ςυςκευι 

αναρρόφθςθσ και φιλτραρίςματοσ υλικοφ κακϊσ και ςυςκευι κοςκίνιςθσ υλικοφ. 

  

Εντόσ του εργαςτθρίου υπάρχει κλειςτόσ χϊροσ γραφείου κακθγθτϊν, υποψιφιων διδακτόρων, κακϊσ 

και προπτυχιακϊν & μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, που εκτελοφν ερευνθτικζσ εργαςίεσ για τθν 

ολοκλιρωςθ των διπλωματικϊν τουσ μελετϊν. 


