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ΩΡΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019  

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδικός* Μαθήματα Ώρες 
Ασκήσεις 

Διδασκαλίας Εργαστ. Φροντ. 

Α Υποχρεωτικά 

9.2.11.1 1. Μαθηματικά Ι 4 - 2
9.4.71.1 2. Φυσική Ι 2 2 - 
7.2.02.1 3. Χημεία 2 3 - 
7.3.01.1 4. Ορυκτολογία 2 2 - 
7.3.02.1 5. Γεωλογία Ι 2 - - 
3.3.44.1 6. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2 2 - 

14 9 2 
Σύνολο ωρών 25 

Β Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά 
(υποχρεωτική η επιλογή ενός (1) μαθήματος) 

9.1.52.1 1. Φιλοσοφία της Τεχνολογίας 2 - - 
9.1.21.1 2. Κοινωνιολογία της Επιστήμης &

Τεχνολογίας 2 - - 
7.2.01.1 3. Διαχρονική εξέλιξη της Μεταλλευτικής

και της Μεταλλουργίας 2 - - 

Σύνολο ωρών 27 

Γ Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά 
Ξένες Γλώσσες 

Υποχρεωτική η επιλογή μιάς (1) 

1. Αγγλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 2 - - 
2. Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 2 

Τελικό σύνολο ωρών 29 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 
ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.2.11.1.1. ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις – Ασκήσεις 6 5 
Εργαστήριο 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: [ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΝΩΣΕΩΝ]: 
Μαθηματικά Λυκείου 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ [στην Αγγλική, ως υλικό μελέτης (reading course)] 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Γνώσεις: Το μάθημα παρέχει βασικές έννοιες από το λογισμό συναρτήσεων μίας μεταβλητής, 
τη Μαθηματική Ανάλυση, τη Γραμμική Άλγεβρα και την Αναλυτική Γεωμετρία. Μεταξύ άλλων 
μελετώνται: Ακολουθίες και σειρές. Διαφορικός λογισμός (διαφορικό, ανάπτυγμα Taylor, 
προσεγγίσεις). Συνέχεια-Ομοιόμορφη συνέχεια. Ολοκληρωτικός λογισμός (αόριστο, ορισμένο 
και γενικευμένο ολοκλήρωμα, εφαρμογές). Υπολογιστικές ασκήσεις στον διαφορικό, 
ολοκληρωτικό λογισμό και στην Αναλυτική Γεωμετρία. Διανυσματικός λογισμός, ευθείες, 
επίπεδα, καμπύλες και επιφάνειες στον χώρο. Πίνακες, διανυσματικοί χώροι, ορίζουσες, 
γραμμικά συστήματα. 

Δεξιότητες: 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοήσει βασικές έννοιες και αποτελέσματα Μαθηματικής Ανάλυσης



• Να εξοικειωθεί σε προβλήματα Γραμμικής Άλγεβρας
• Να χρησιμοποιήσει και εφαρμόσει αποτελέσματα λογισμού συναρτήσεων μίας μεταβλητής

για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων της επιστήμης του μηχανικού.

• Να χρησιμοποιήσει αποτελέσματα Αναλυτικής Γεωμετρίας σε εφαρμογές .

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Ικανότητες: 
Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος  καλλιεργείται η ικανότητα για: 
• Αυτόνομη εργασία
• Συνδυασμό γνώσεων και ικανοτήτων για την αντιμετώπιση μαθηματικών προβλημάτων που

σχετίζονται με την Επιστήμη του Μηχανικού,
• Εφαρμογή αποτελεσμάτων μαθηματικής ανάλυσης προηγούμενων εξαμήνων για τη θεμελίωση

και κατανόηση βασικών πτυχών όλων των θετικών επιστημών.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Ακολουθίες και σειρές.

• Διαφορικός λογισμός (διαφορικό, ανάπτυγμα Taylor, προσεγγίσεις, εκτίμηση σφάλματος).

• Συνέχεια-Ομοιόμορφη συνέχεια.

• Μελέτη συνάρτησης μίας μεταβλητής. Μονοτονία.
• Ολοκληρωτικός λογισμός (αόριστο, ορισμένο και γενικευμένο ολοκλήρωμα, εφαρμογές).

• Σειρές Fourier.
• Υπολογιστικές ασκήσεις στον διαφορικό, ολοκληρωτικό λογισμό και στην Αναλυτική

Γεωμετρία.

• Διανυσματικός λογισμός, ευθείες, επίπεδα, καμπύλες και επιφάνειες στον χώρο.

• Πίνακες, διανυσματικοί χώροι, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

[π.χ.] Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

[π.χ.] Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές 
[πρόγραμμα μαθημάτων, Σημειώσεις, Απαντήσεις σε απορίες) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 13x6=78 
Μελέτη 50 
Εργασίες κατ’ οίκον 22 
Εργαστήριο 
Εκπόνηση/Παρουσίαση 



(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Εργασίας 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 
(για φοιτητές Erasmus: Αγγλικά) 

Εργασία κατ’ Οίκον: - 

Γραπτή Εξέταση (επίλυση προβλημάτων) 100% 

Εργαστήριο:  % 

Εκπόνηση/Παρουσίαση Εργασίας:  … % 

Να υπάρχει ρητή αναφορά των παραπάνω κριτηρίων στο 
mycourses  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- G. B. Thomas and R. L. Finney, Calculus and Analytic Geometry, 8th Edition, Addison-
Wesley, 1992.
-M. H. Protter and C. B. Morrey, A First Course in Real Analysis, Springer, 1991.
-C. W. Curtis, Linear Algebra. An Introductory Approach, Springer, 1984.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ε.Μ.Π. 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.4.71.1.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 1 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

4 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?ci
dReq=METAL1010 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών βασικών εννοιών της Φυσικής 
(Μηχανικής), οι οποίες θα τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην εξέλιξη των σπουδών τους, καθώς και στην 
μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες της Φυσικής (Μηχανικής)
• Είναι σε θέσει να διεξάγει και να επεξεργάζεται βασικά πειράματα Φυσικής, αποκτώντας παράλληλα

εξοικείωση με τα εργαστηριακά όργανα και τις διατάξεις που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των
πειραμάτων.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Προβολή ηλεκτρονικών διαφανειών (Powerpoint) κατά τη 
διάρκεια των διαλέξεων καθώς και χρήση της ειδικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης του ΕΜΠ 
(mycourses.ntua.gr)  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Το περιεχόμενο του μαθήματος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων 
– Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Εισαγωγή, Κίνηση σε μία διάσταση, Διανύσματα, Κίνηση σε δύο και τρεις διαστάσεις, Βολές, Νόμοι της 
κίνησης, Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης, Κίνηση υπό την επίδραση των δυνάμεων τριβής, Κυκλική 
κίνηση, Ενέργεια συστήματος, Διατήρηση της ενέργειας, Γραμμική ορμή, Διατήρηση της ορμής, Πλαστικές 
και ελαστικές κρούσεις, Περιστροφή στερεού σώματος, Στροφορμή – αρχή διατήρησης, Κίνηση σε πεδία 
βαρύτητας  - Δορυφόροι, Στατική ισορροπία και ελαστικότητα, Απλή αρμονική ταλάντωση, Ταλαντώσεις με 
απόσβεση, Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις 

Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης εργαστηριακή εξάσκηση 
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διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις (ώρες) 52 
Εργαστηριακές ασκήσεις 8 

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις κατανόησης των θεωρητικών εννοιών
- Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων σχετικών με τα
αντικείμενα που καλύπτει η ύλη του μαθήματος

ΙΙ. Εργαστηριακές ασκήσεις (20%) όπου 
βαθμολογείται τόσο η ενεργός συμμετοχή των 
φοιτητών στη διεξαγωγή του πειράματος όσο κι η 
επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων και η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων στα πλαίσια των 
εργαστηριακών αναφορών που παραδίδουν οι 
φοιτητές 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Προτείνεται μία σειρά συγγραμμάτων επιπέδου Γενικής Φυσικής τα οποία καλύπτουν την ύλη του μαθήματος και είναι διαθέσιμα μέσω 
του συστήματος διανομής «ΕΥΔΟΞΟΣ»

1) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΤΟΜΟΣ A', H. D. YOUNG  - R. A. FREEDMAN, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ
2009, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 68387911

2) ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Μηχανική, Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα, Θερμοδυναμική, Σχετικότητα), R. A.
SERWAY, J. W. JEWETT, Jr., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2010, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 22750100

3) ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ Α, GIANCOLLI, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2013, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ
18549052

4) ΜΗΧΑΝΙΚΗ, C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman, A. C. Helmholz, B. J. Moyer, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ
1998, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 32761

5) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΤΩΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Κ. ΦΑΡΑΚΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΤΡΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2018, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 77112012 

6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, D. KLEPPNER, R. KOLENKOW, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2018, ΚΩΔ. ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ 77108691

Επίσης στην ιστοσελίδα του μαθήματος - στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mycouses.ntua.gr - αναρτώνται ηλεκτρονικές διαφάνειες όπου 
συνοψίζονται οι βασικές έννοιες της κάθε ενότητας, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό, όπως βοηθητικές σημειώσεις, ασκήσεις, κλπ.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.02.1 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις, Ασκήσεις & Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 7 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1021 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα ΧΗΜΕΙΑ στοχεύει να δώσει στους πρωτοετείς φοιτητές εκείνα τα στοιχεία της χημικής γνώσης 
που είναι απαραίτητα για την κατανόηση και ανάλυση των χημικών διεργασιών που θα αποτελέσουν το 
αντικείμενο της εκπαιδευσής τους στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών. 

Το μάθημα περιλαμβάνει ακαδημαϊκές διαλέξεις στην αίθουσα καθώς επίσης και μια σειρά εργαστηριακών 
ασκήσεων.  
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Δομή Ατόμου (Ατομικά πρότυπα, περιοδικός πίνακας)
2. Χημικοί Δεσμοί (Κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες περί ιοντικού, ομοιοπολικού και μεταλλικού δεσμού,

διαμοριακές δυνάμεις)
3. Χημική Θερμοδυναμική (Ορισμοί βασικών θερμοδυναμικών μεγεθών, Ωθούσες δυνάμεις χημικών

αντιδράσεων)
4. Χημικές αντιδράσεις (Μελέτη οξειδοαναγωγικών και μη-οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων)
5. Χημεία υδατικών διαλυμάτων (Χημεία του νερού, Θεωρίες περί οξέων και βάσεων).

Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα (Αυτοδιάσταση νερού, Ιονισμός ασθενών οξέων-βάσεων,
διαλυτότητα αερίων, Υδρόλυση ιόντων, συμπλοκοποίηση μεταλλοϊόντων, Γινόμενο διαλυτότητας,
Ισορροπίες που περιλαμβάνουν οξειδοαναγωγικά συστήματα).

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω 8 εργαστηριακές ασκήσεις που αναφέρονται στη Χημεία Υδατικών 
Διαλυμάτων: 
Άσκηση 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

  Άσκηση 2: ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Άσκηση 3: ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - pH 
Άσκηση 4: ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 
Άσκηση 5: ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ 
Άσκηση 6: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Άσκηση 7: ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ 
Άσκηση 8: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη και στο εργαστηριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

My courses 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 39 

Εργασίες (Ασκήσεις Κατανόησης) 39 

Συγγραφή εργασίας 20 

Αυτοτελής Μελέτη 55 

Σύνολο Μαθήματος: 179 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Κάθε φοιτητής αξιολογείται τόσο για τις θεωρητικές του γνώσεις 
όσο και για τις εργαστηριακές του δεξιότητες. Η αξιολόγηση των 
θεωρητικών γνώσεων γίνεται μέσω της τελικής γραπτής 
εξέτασης στο Μάθημα της Χημείας και η βαρύτητά της στην 
τελική επίδοση του φοιτητή είναι 0.6. Η αξιολόγηση των 
εργαστηριακών δεξιοτήτων γίνεται μέσω της αξιολόγησης των 
εβδομαδιαίων εργαστηριακών εκθέσεων κάθε φοιτητή και η 
βαρύτητά της στην τελική επίδοση του φοιτητή είναι 0.4.   

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Γενική Χημεία, Δ. Πάνιας, Σημειώσεις ΕΜΠ 

Γενική Χημεία, 13η Έκδοση, Brown T. - LeMay E. - Burste B. - Murphy C. - Woodward P. - Stoltzfus M. 
(ΕΥΔΟΞΟΣ Βιβλίο [50655974]) 

  Γενική Χημεία, Darell Ebbing, Steven Gammon (ΕΥΔΟΞΟΣ Βιβλίο [5697]) 

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, Δ. ΠΑΝΙΑΣ - Η. ΝΤΟΥΝΗ - Θ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ, Ε.Μ.Π. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.01.1 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

 Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1075 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της ορυκτολογίας.  

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των φοιτητών βασικών εννοιών της ορυκτολογίας, των φυσικών 
ιδιοτήτων των ορυκτών, της  συστηματικής ταξινόμησης των ορυκτών και της κρυσταλλοχημείας. Επίσης, αναφέρεται στις 
χρήσεις των ορυκτών στην καθημερινότητα καθώς και σε πιο προηγμένες εφαρμογές τους. 

Επιπλέον, εισάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες της κρυσταλλογραφίας (περιγραφή των 32 κρυσταλλικών 
τάξεων, νόμοι συμμετρίας, στοιχεία συμμετρίας, πλέγματα Bravais).  

Τέλος, δίνει το θεωρητικό υπόβαθρο της οπτικής μικροσκοπίας διερχομένου φωτός καθώς και μεθόδων ανάλυσης ορυκτών, 
πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, όπως η περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ, η φθορισιμετρία ακτίνων-Χ, η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 
Σάρωσης κ.α..  

 Το μάθημα αποτελεί τη βάση άλλων μαθημάτων  γενικού ή ειδικού υποβάθρου όπως η Πετρολογία, η 
Κοιτασματολογία, η Περιβαλλοντική Γεωχημεία, τα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα, ο Εμπλουτισμός, 
η Μεταλλουργία κα. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες ορυκτολογίας
• Αναγνωρίζει ορυκτά βάσει των φυσικών ιδιοτήτων τους
• Γνωρίζει βασικές εφαρμογές των ορυκτών
• Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες κρυσταλλογραφίας
• Αναγνωρίζει τα συστήματα κρυστάλλωσης των ορυκτών και τα κύρια κρυσταλλογραφικά στοιχεία
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας των διαφόρων μεθόδων ανάλυσης που βασίζονται στα

κρυσταλλογραφικά και κρυσταλλοχημικά χαρακτηριστικά των ορυκτών (π.χ. Περιθλασιμετρίας Ακτίνων-
Χ (XRD) και Φθορισιμετρίας Ακτίνων-Χ (XRF)

• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της οπτικής μικροσκοπίας διερχομένου φωτός

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στη 
Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

i. Βασικές έννοιες ορυκτολογίας.
ii. Φυσικές ιδιότητες ορυκτών.
iii. Συστηματική ταξινόμηση ορυκτών. Αυτοφυή ορυκτά. Σουλφίδια και θειοάλατα. Οξείδια και υδροξείδια.

Αλογονίδια. Ανθρακικά. Θειϊκά. Αρσενικικά. Φωσφορικά. Πυριτικά.
iv. Βασική δομή αργιλικών ορυκτών. Δυνητικά προβλήματα σε γεωτεχνικά έργα. Περιβαλλοντικές

εφαρμογές.
v. Βασικές έννοιες Γεμολογίας. Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι.
vi. Βασικές αρχές Γεωμετρικής Κρυσταλλογραφίας.
vii. Βασικές αρχές οπτικής μικροσκοπίας διερχομένου φωτός.
viii. Βασικές αρχές λειτουργίας των μεθόδων ανάλυσης ορυκτών, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων, όπως

η Περιθλασιμετρία Ακτίνων-Χ (XRD) και η Φθορισιμετρία Ακτίνων-Χ (XRF)
ix. Χρήσεις/εφαρμογές των ορυκτών.
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 40 
Εργαστηριακή Άσκηση 60 

Εκπαιδευτική εκδρομή-Άσκηση 
Πεδίου 

20 

Αυτοτελής Μελέτη 30 

Σύνολο Μαθήματος: 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις θεωρίας
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Προφορικές εξετάσεις εργαστηρίου  (50%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Βιβλία Διδασκαλίας
Ορυκτολογία, Σεραφείμ Γ. Σαββίδης (Κωδικός στον Εύδοξο 3317)
Ορυκτολογία (Οπτική – Συστηματική) – Σημειώσεις, Αναστασίας Ορφανουδάκη
Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία
Deer, Howie & Zussman: An introduction to the Rock Forming Minerals, Pearson Prentice Hall
Klein Cornelis, Manual of Mineral Science, Willey and Sons.
Klein Cornelis: Minerals and Rocks, Exercises in crystal and mineral chemistry, crystallography, x-ray 
powder diffraction, mineral and rock identification, and ore mineralogy, 3rd Edition, Wiley
Bluckburn H.W. and Dennen: Principles of Mineralogy. Wm.C.Brown Publishers.
Danas: Textbook of Mineralogy, John Willey and Sons. Willey and sons.
Roesler H.J.: Lehrbuch der Mineralogic, YEB Dautscher Verlag fur Grundstaffindustrie, Leipzig.
Simon & Schusters: Guide to Rocks and Mineral. Published by Simon and Schustars London.
Hans Rudolf Wenk and Andrei Bulakh: Mineral Their Constitution and origin, Cambrige University Press.
Θεοδωρίκας Στέργιος: Ορυκτολογία – Πετρολογία, Θεσσαλονίκη 2002, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Σαούλη.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Contributions to Mineralogy and Petrology
American Mineralogy
Applied Clay Sciences
Minerals
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 1Ο 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωλογια Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις 2 3 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Eλληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην γεωλογία και τις γεωδυναμικές διεργασίες που 
διαμορφώνουν την εσωτερική δομή, τις φυσικές ιδιότητες και την μορφολογία της Γης.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• Γνωρίζει τη δομή και τις φυσικές ιδιότητες της Γης
• Κατανοεί το μηχανισμό της Τεκτονικής των Λιθοσφαιρικών Πλακών
• Κατανοεί τις διεργασίες διάβρωσης και αποσάθρωσης της γήινης επιφάνειας
• Κατανοεί τις διεργασίες διαμόρφωσης της γήινης τοπογραφίας
• Κατανοεί τις διεργασίες του Πετρολογικού Κύκλου
• Γνωρίζει τις βασικές δομές του φλοιού τις Γης (ρήγματα, πτυχές και διακλάσεις)
• Κατανοεί τις διεργασίες πρόκλησης σεισμών
• Γνωρίζει τις κλίμακες του Γεωλογικού Χρόνου και να κατανοεί τις αρχές της Γεωχρονολόγησης
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις PowerPoint 
Πίνακας 

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
  ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις (ώρες) 26 

 Μελέτη 30 
 Επίλυση Ασκήσεων 20 

1. Η Γη και Σύμπαν – Γεωλογία σε σχέση με άλλες επιστήμες
2. Δομή της Γης και οι γεωφυσικές της ιδιότητες

(μαγνητισμός, παλαιομαγνητισμός σεισμικά κύματα, βαρύτητα, ισοστασία)
3. Τεκτονική Λιθοσφαιρικών Πλακών
4. Αποσάθρωση και Διάβρωση
5. Πετρολογικός Κύκλος
6. Υδρολογικός κύκλος
7. Γεωλογική δομή, εισαγωγή στα ρήγματα, πτυχές, ασυμφωνίες και διακλάσεις
8. Γεωλογικός χρόνος και μέθοδοι γεωχρονομέτρησης
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Αυτοτελής Μελέτη 

Σύνολο Μαθήματος : 76 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (85%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις κρίσεως
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Παράδοση ατομικών ασκήσεων (15%). 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Θ. Ροντογιάννη-Τσιαμπάου «Γεωλογία-Θεμελιώδεις Έννοιες Για Μηχανικούς»

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3.44.1 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις 2 5 
Ασκήσεις, Προγραμματισμός σε Εργαστήριο 2 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Αριθμητικά συστήματα, παραστάσεις αριθμών και κώδικες, αριθμητικές πράξεις, καταχωρητές και χρήσεις 
αυτών, αρχές von Neuman, μνήμη, μονάδα ελέγχου και ALU, ροή και εκτέλεση προγράμματος, 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα. 
Πολύ γενικά για λειτουργικά συστήματα, διεργασίες, συστήματα διαχείρισης αρχείων, δίκτυα 
επικοινωνιών. 
Πολύ γενικά περί Windows (αρχεία βασικά των Word, Excel), Access. Πίνακες στο περιβάλλον σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων, δημιουργία φορμών, ερωτημάτων, αλληλοσυνδέσεις φορμών, στοιχεία GUI.  

Στοιχειώδης προγραμματισμός σε  περιβάλλον Visual Basic και σύνδεση με βάση MS Access. Παράδειγμα 
σε μεταλλευτικές εργασίες παρμένο από βιβλίο Κονοφάγου για Λαύριο.  Ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής 
στο εργαστήριο 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοεί το δυαδικό αριθμητικό σύστημα και τις αριθμητικές πράξεις πράξεις σε αυτό, τις αρχές 
von Neuman και την εκτέλεση προγράμματος σε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον.

- προγραμματίζει ισμός σε  περιβάλλον Visual Basic και να  πραγματοποιεί απλές εφαρμογές σε 
βάση δεδομένων MS Access.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη και εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Windows, MS Access, Visual Basic 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 26 

i. Βασικές Έννοιες: Αριθμητικά συστήματα, παραστάσεις αριθμών και κώδικες, αριθμητικές
πράξεις, καταχωρητές και χρήσεις αυτών, αρχές von Neuman, μνήμη, μονάδα ελέγχου και
ALU, ροή και εκτέλεση προγράμματος, προγραμματιστικά περιβάλλοντα.\

ii. Πολύ γενικά για λειτουργικά συστήματα, διεργασίες, συστήματα διαχείρισης αρχείων,
δίκτυα επικοινωνιών.

iii. Σχεσιακή  βάση MS Access.
iv. Visual Basic και σύνδεση με βάση MS Access.
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εργαστηριακή Άσκηση 26 

Εκπόνηση μελέτης / εργασίας 26 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος: 128 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) 

ΙΙ. Παρουσίαση  Εργασίας (20%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Σημειώσεις ΕΙΣΑΓΩΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
Ελληνική Office Access 2007 Βήμα-Βήμα, Ἐκδόσεις Κλειδάριθμος 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7224 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις 2 2 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  όχι 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :  Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική ως υλικό μελέτης, reading course) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1005 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα εξετάζει το φαινόμενο της τεχνολογίας μέσα από ένα φιλοσοφικό πρίσμα. Οι κύριοι στόχοι του 
είναι α) να αποσαφηνίσει τι είναι η Τεχνολογία και να παρουσιάσει σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς στην 
εξέλιξη της, και β) να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία νοηματοδοτεί τον κόσμο. Έτσι, οι 
σπουδαστές θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της τεχνολογικής ή τεχνοκρατικής 
«προόδου» υπό το πρίσμα των ανθρωπιστικών επιστημών.  

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε έννοιες όπως το τεχνητό ον κατά την 
αρχαιότητα, τη τεχνητή νοημοσύνη και τις προκλήσεις που συνεπάγεται, την οιονεί ταύτιση της 
ανθρώπινης με την τεχνολογική πρόοδο, τη συνδιαλλαγή μεταξύ αισθητικού και πρακτικού σκέλους της 
τεχνολογίας, το ρυθμό της εργασίας, των μηχανικών εφευρέσεων και το ρυθμό του σώματος. Επιπλέον, 
εξετάζονται ζητήματα όπως η επαγγελματική ηθική του μηχανικού, η σχέση μουσικής με τα μαθηματικά, η 
οπτική σκέψη σε ένα ιστορικό πλαίσιο αφήγησης, η κοινωνική σημασία της τεχνολογίας, ο ρόλος των 
επιστημόνων και ο συμβολισμός των τεχνουργημάτων, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ο διάλογος 
χρηστών και κατασκευαστών και μια οίκο-κεντρική προσέγγιση, η δυνατότητα μιας ηθικά 
προσανατολισμένης τεχνολογίας και αξιοσημείωτα τεχνολογικά παραδείγματα στο ιστορικό κοινωνικό 
πλαίσιο. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας και τη σύνδεση της με τις
κοινωνικές, οικονομικές και επιστημονικές εκφάνσεις του πολιτισμού μας.

• Κατανοήσει τη δυναμική «όσμωση» μεταξύ τεχνολογίας και επιστήμης (τεχνοεπιστήμη).
• Έχει γνώση της ιστορίας της τεχνολογίας
• Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των τεχνημάτων τόσο ως πολίτης όσο και ως

επαγγελματίας μηχανικός
• Έχει κατανοήσει την ανθρωποκεντρική φύση του τεχνολογικού φαινομένου
• Αφομοιώσει την έννοια της εφευρετικότητας και της καινοτομίας μέσα από ιστορικά παραδείγματα
• Ασκεί έλεγχο και εμπεριστατωμένη κριτική στις πεποιθήσεις που αφορούν το τεχνολογικό φαινόμενο

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Αποσαφήνιση όρων και εννοιών
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Άσκηση κριτικής, αυτοκριτικής και εφαρμογή μεθόδων συμπερασμού στο πλαίσιο διατύπωσης και/ή

κρίσης επιχειρημάτων
• Εξοικείωση με το φαινόμενο και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας σήμερα αλλά και διαχρονικά, που θα

οδηγήσει σε ομαλή επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη ενός διπλωματούχου μηχανικού.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αρχικά αποσαφηνίζονται οι όροι: ‘‘Φιλοσοφία’ – ‘Τεχνολογία’, ‘Επιστήμη’ και ‘Τεχνοεπιστήμη’. 
Παρουσιάζονται οι αντιλήψεις και ορισμοί της επιστήμης, ιστορικές αναφορές με έμφαση στην αρχαία 
ελληνική γραμματεία και ζητήματα γνώσης-τεχνογνωσίας. 
Παρουσιάζεται και αναλύεται η διαδικασία που ονομάζεται ‘κυκλοφορία ιδεών’ (τύπος, επιστ. περιοδικά, 
συνέδρια κτλ.), δημοσιοποίηση και οικειοποίηση της επιστήμης και των τεχνημάτων καθώς και ο τρόπος 
συνύφανσης τεχνολογίας, γλώσσας και πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται το νόημα της τεχνητής 
νοημοσύνης μέσα από θεμελιώδη κείμενα, τα ερωτήματα που εγείρονται και ο αντίκτυπός της στον 
σύγχρονο τρόπο ζωής. 
Αναλύεται η  συνδιαλλαγή μεταξύ αισθητικού και πρακτικού σκέλους της τεχνολογίας, ο ρυθμός της 
εργασίας, των μηχανικών εφευρέσεων και του ρυθμού του σώματος. Ακόμη, η σχέση μουσικής με τα 
μαθηματικά, τα εικονιστικά πρότυπα και μοντέλα, μελέτες για τη σχέση επιστήμης/τεχνολογίας και λεκτικής 
έκφρασης, εννοιολογικά μοντέλα και οπτική σκέψη κυρίως σε ένα ιστορικό πλαίσιο αφήγησης. 
Επιπλέον, η κοινωνική σημασία της τεχνολογίας, η ηθική στο έργο ενός μηχανικού, ο ρόλος των 
προσωπικών και αισθητηριακών αποκρίσεων, ο ρόλος των επιστημόνων και ο συμβολισμός και 
επικοινωνία των τεχνουργημάτων. Το πολιτικό νοηματικό περιεχόμενο της τεχνολογίας, ο ρόλος του 
παιχνιδιού και των παρορμήσεων ως ερμηνεία των εφευρέσεων, ο διάλογος χρηστών και κατασκευαστών, 
συγκείμενα βιομηχανικής και ιατρικής τεχνολογίας και εναλλακτικά παραδείγματα. Τελος συζητείται μια 
οικο-κεντρική προσέγγιση και μια ηθικά προσανατολισμένη τεχνολογία. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές (χρήση διαφανειών και ηλεκτρονική 
σελίδα μαθήματος στον ιστότοπο mycourses.ntua)  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

4 

Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών.  

10 

Αυτοτελής Μελέτη 20 

Σύνολο Μαθήματος: 60 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (75%) που περιλαμβάνει: 
Ερωτήσεις σύντομης ή εκτεταμένης ανάπτυξης  
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Κριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας   

ΙΙ. Παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας (25%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Pacey, A. 2011, Τα Πολλαπλά νοήματα της τεχνολογίας, μτφ. Δ. Αλεξανδρή, Χ. Θεοχάρη, University Studio
Press.
- Mitcham, C. 2006, Η Τεχνολογική Σκέψη, Παν. Εκδ. ΕΜΠ https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:19670/0
- Επιλεγμένα κείμενα αναρτημένα στον ιστότοπο mycourses.ntua.gr.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
- https://link.springer.com/journal/13347
- https://www.journals.elsevier.com/technology-in-society
- https://www.pdcnet.org/techne

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:19670/0
https://link.springer.com/journal/13347
https://www.journals.elsevier.com/technology-in-society
https://www.pdcnet.org/techne
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 1 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 2 2 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ [στην Αγγλική, ως υλικό μελέτης (reading course)] 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq
=CHEM1015 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα προσεγγίζει την έννοια της τεχνολογίας μέσα από μια κριτική κοινωνιολογική ματιά. 
Προϋπόθεση αποτελεί η παραδοχή ότι η τεχνολογία επηρεάζει και επηρεάζεται από τη δομή και 
λειτουργία των κοινωνικών θεσμών. Εστιάζουμε στα μεγάλα τεχνολογικά συστήματα και δίκτυα τα οποία 
αναπτύσσονται στις αρχές του 20ου αιώνα αλλά και στην ανάπτυξη των σπουδών μηχανικής στην Ευρώπη 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τεχνολογικά συστήματα των αρχών του 20ου αι. α σχετίζονται άμεσα μ' ένα 
τρόπο σκέψης και οργάνωσης ο οποίος θα αποτελέσει κεντρικό αντικείμενο έρευνας του μαθήματος ενώ 
ταυτόχρονα οι μηχανικοί θα βρεθούν, σε μεγάλο βαθμό,  στο στόχαστρο της μελέτης αυτής. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί, ειδικά για την Ελλάδα, 
το τι σημαίνει να είναι κανείς μηχανικός, κατά πόσο είναι έμφυλη αυτή η ταυτότητα, ποιες είναι οι 
καταβολές των μηχανικών και η εκπαίδευσή τους, πως διαμόρφωσαν τις επαγγελματικές τους κοινότητες 
καθώς και τι είδους παραγωγή, χρήση και ιδεολογική πρόσληψη της τεχνολογίας προώθησαν στις αρχές 
του 20ου αιώνα.     
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού φαινομένου μέσα από τη χρήση ιστορικών δεδομένων των
αρχών του 20ου αι

• αποκτήσει μια πρώτη ουσιαστική επαφή με τις κοινωνικές σπουδές της τεχνολογίας και την παραδοχή της
τεχνολογίας ως κοινωνικής κατασκευής

• αντιληφθεί τους τρόπους και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες  επιλέγονται, σχεδιάζονται, παράγονται και
επιβάλλονται τεχνολογίες

• κατανοήσει πώς οι εργοστασιακοί χώροι αναδιαμορφώνονται μέσα από την εφαρμογή της τεχνολογίας σε
αυτούς (εκμηχάνιση)  συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου δυναμικού που δρα σε αυτούς

• κατανοήσει το πώς η τεχνολογία επιστρατεύεται ώστε να γίνει όργανο ελέγχου και χειραγώγησης των
εργαζομένων αλλά και πώς «αθόρυβα» μετατρέπει σε «πεδίο δράσης της» το ανθρώπινο σώμα

• παρακολουθήσει την ανάδυση των σπουδών και του επαγγέλματος του μηχανικού, τα οποία και τα δύο
παρακολουθούν, επηρεάζουν και επηρεάζονται από την πορεία του τεχνολογικού φαινομένου

• εντοπίσει την έμφυλη διάσταση της τεχνολογίας όχι μόνο σε επίπεδο τεχνημάτων αλλά και μέσα από τις
εκφράσεις που πήρε στο πλαίσιο των βιομηχανικών τεχνολογιών στα μεγάλα τεχνολογικά συστήματα των αρχών
του 20ου αι

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη εργασία (δευτερευόντως,  ομαδική εργασία, μέσω της ανάθεσης συλλογικών εργασιών)
• Επιστημονική τεκμηρίωση (επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, άλλες πηγές), μέσω της συλλογής ανάλυσης,

αξιολόγησης, σύγκρισης και παρουσίασης του θέματος.
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές 
[πρόγραμμα μαθημάτων, Σημειώσεις, Εργασίες (ανάθεση 
εργασιών από διδάσκοντα και υποβολή εργασιών από τους 
σπουδαστές, μέσω του mycourses) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 
Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση 
σχεδίων 
διαχείρισης έργου 
Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

Αυτοτελής Μελέτη 34 

Σύνολο Μαθήματος: 60 

• Εισαγωγή που αφορά στις κοινωνικές σπουδές της τεχνολογίας. Η προσέγγιση του τεχνολογικού
φαινομένου μέσα από τη θεώρηση της «ερμηνευτικής ελαστικότητας»

• Θεωρήσεις του τεχνολογικού φαινομένου τον 20ο αι. Από τον τεχνολογικό ντετερμινισμό στις
κοινωνικές σπουδές της τεχνολογίας

• Τεχνολογία και Φύλο. Μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος μέσα από την ιστορική αναδρομή σε
σχετικές έρευνες, επιστημονική αρθρογραφία και βιβλιογραφία

• Οι τόποι τεχνολογικής δραστηριότητας. Το σπίτι, ο χώρος εργασίας και το ανθρώπινο σώμα
διερευνώνται σε συνάρτηση με τη δράση της τεχνολογίας μέσα σε αυτούς. Ο ιδιαίτερος
τεχνολογικός τόπος των μηχανικών

• Με σημείο αναφοράς τις βιομηχανικές μονάδες που αναπτύσσονται στις αρχές του 20ου αιώνα στις
Ηνωμένες Πολιτείες το μάθημα επικεντρώνει επίσης σε ζητήματα όπως:

- Η εκμηχάνιση και οι αλλαγές που επέφερε σε επαγγέλματα που στηρίζονταν στη δεξιοτεχνία και
στα χειρωνακτικά επαγγέλματα

- Ο έμφυλος καταμερισμός της εργασίας όπως καταγράφεται πριν και μετά την εκμηχάνιση
- Σχέση φύλου, τεχνολογίας, φυλής. Η τεχνολογία ως «φορέας εξουσίας»
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100% ή 80%) που περιλαμβάνει μέσα από 
- Θέματα ανάπτυξης

ΙΙ. Παρουσίαση  Ατομικής  Εργασίας [προαιρετικά] (20%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μαρία Ρεντετζή Το φύλο της τεχνολογίας και η τεχνολογία του φύλου, Εκδ. Εκκρεμές, 2012 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαχρονική εξέλιξη της Μεταλλευτικής και της Μεταλλουργίας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 2 2 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια θα είναι σε θέση να γνωρίσει και να 
αναλύσει τις διαχρονικές φάσεις εξέλιξης της Μεταλλευτικής και της Μεταλλουργίας. Πιο συγκεκριμένα θα 
μπορεί να: 

• γνωρίζει και να έχει κατανοήσει τις διαφορετικές φάσεις εξέλιξης .
• διακρίνει τις βασικές μεθόδους κατεργασιών, που χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά
• κατανοήσει τη σημασία χρήσης και επιλογής μετάλλων/κραμάτων και των τεχνικών επεξεργασίας –

εμπλουτισμού και μεταλλουργικής κατεργασίας
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ναι 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26h 
Εργαστηριακές Ασκήσεις  
(συγκολλήσεις ηλεκτρικής 
αντίστασης, τόξου, MIG, TIG) 
 

 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

10h 

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 15h 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
51h 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι σπουδαστές εισάγονται στις διαχρονικές φάσεις εξέλιξης της 
Μεταλλευτικής και της Μεταλλουργίας σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

• Ο άνθρωπος χωρίς μέταλλα: Εποχή του λίθου.  

• Ο άνθρωπος και τα μέταλλα: Εποχή χαλκού - Εποχή σιδήρου.  

• Αρχαία μεταλλεία.  

• Προετοιμασία μεταλλευμάτων: Θραύση-Λειοτρίβηση.  

• Εμπλουτισμός. Τήξη.  

• Χρυσός: Τεχνική επεξεργασία. Άργυρος: Παραγωγή αργύρου στο Αρχαίο Λαύριο.  

• Χαλκός-κρατέρωμα: Παραγωγή κασσιτέρου κατά τον 9ο-7ο αιώνα π.Χ. στον Ελλαδικό χώρο.  

• Σίδηρος-χάλυβας: Μεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα. 
Χρήσεις των μετάλλων.  

• Νομίσματα. Κατεργασία των μετάλλων στην αρχαιότητα: Η τεχνική της σφυρηλασίας. Η τεχνική της 
χύτευσης.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%)  
 
 
  

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

1. Τσάϊμου Γ.Κ., «Ορολογία της αρχαίας μεταλλείας», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2007  
2. Τσάϊμου Γ. Κ., «Αρχαιογνωσία των μετάλλων. Η αρχαία Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Τεχνική», Αθήνα, 

1997.  
3. Τσάϊμου Γ. Κ., «Κατεργασίες των μετάλλων στην αρχαιότητα», Σημειώσεις, Αθήνα, 1999.  
4. Τσάϊμου Γ. Κ.,  «Λίθος και λιθοτομία», Σημειώσεις, Αθήνα, 2005. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ε.Μ.Π 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ 1ο  
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλική Γλώσσα 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σεπερίπτωσηπουοιδιδακτικές απονέμονταισεδιακριτάμέρη 
τουμαθήματοςπ.χ.Διαλέξεις,ΕργαστηριακέςΑσκήσειςκ.λπ.Ανοι 

διδακτικέςαπονέμονταιενιαίαγιατοσύνολοτουμαθήματος 
αναγράψτετιςεβδομαδιαίεςώρες διδασκαλίαςκαιτοσύνολοτων διδακτικών μονάδων / 

ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 2 0 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικέςμέθοδοιπουχρησιμοποιούνταιπεριγράφονταιαναλυτικάστο 4. 

  

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
ΓενικούΥποβάθρου,ΕιδικούΥπόβαθρου,Ειδικότητας Υποχρεωτικό με δυνατότητα απαλλαγής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   ΟΧΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαιΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική και Αγγλική  

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS : ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=CIVIL1166  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• ΠεριγραφήτουΕπιπέδουτωνΜαθησιακώνΑποτελεσμάτωνγιακάθεένακύκλοσπουδώνσύμφωναμεΠλαίσιο 

ΠροσόντωντουΕυρωπαϊκούΧώρουΑνώτατηςΕκπαίδευσης 
• ΠεριγραφικοίΔείκτεςΕπιπέδων6,7&8τουΕυρωπαϊκούΠλαισίουΠροσόντωνΔιάΒίουΜάθησηςκαι Παράρτημα Β 
• ΠεριληπτικόςΟδηγόςσυγγραφήςΜαθησιακώνΑποτελεσμάτων 

Το μάθημα στοχεύει στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών 
στη χρήση της γλώσσας σε συγκεκριμένα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια. Επιπλέον 
στόχοι:  

• Εμπλουτισμός λεξιλογίου μέσα από αυθεντικά κείμενα.  
• Εξάσκηση σε γραμματικές και συντακτικές δομές της γλώσσας. 
• Εξάσκηση στην κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου.  

Οι βασικοί άξονες των μαθημάτων είναι:  
α) Κατανόηση γραπτού λόγου (κείμενα από ποικίλες πηγές)  
β) Γλωσσική επίγνωση (Γραμματική/ Λεξιλόγιο)  

Το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο στοχεύει το μάθημα είναι το Β1, όπως ορίζεται από το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς 
αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη 
δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ.  

• Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε 
μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα.  

• Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν 
προσωπικά.  

• Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει 
συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του. 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνονταςυπόψητιςγενικέςικανότητεςπουπρέπειναέχειαποκτήσειοπτυχιούχος(όπωςαυτέςαναγράφονταιστο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση,ανάλυσηκαισύνθεσηδεδομένωνκαι 
πληροφοριών,μετηχρήσηκαιτωναπαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμόςστηδιαφορετικότητακαιστηνπολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμόςστοφυσικόπεριβάλλον 
Επίδειξηκοινωνικής,επαγγελματικήςκαιηθικήςυπευθυνότητας 
καιευαισθησίαςσεθέματαφύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο,Εξαποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη – δια ζώσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

ΧρήσηΤ.Π.Ε.στηΔιδασκαλία,στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στηνΕπικοινωνία 

μετουςφοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας my courses, συνεχής 
ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές μέσω email  

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης τουφοιτητή 
γιακάθεμαθησιακήδραστηριότητακαθώςκαι 
οιώρεςμηκαθοδηγούμενηςμελέτηςώστεο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Διαλέξεις (ώρες) 26 

 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
26 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, ΕργαστηριακήΕργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία,Άλλη/Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλήςεπιλογής 
-  Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών  
- Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
- Ασκήσεις ανάπτυξης συντομων τεχνικών κειμένων  

 
 

  

Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην χρήση της 
γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Διανέμονται σημειώσεις απο τη διδάσκουσα οι οποίες προσαρμόζονται στο επίπεδο των φοιτητών κάθε 
εξαμήνου 



2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
     Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ. Φροντ. 

Α′ Υποχρεωτικά 

9.2.17.2 1. Μαθηματικά ΙΙ 4 - 2
9.4.72.2 2. Φυσική ΙΙ 2 2 - 
7.3.03.2 3. Γεωλογία ΙΙ 2 2 - 
7.3.04.2 4. Πετρολογία 2 2 - 
3.3.45.2 5. Εισαγωγή στην Επιστήμη των

Υπολογιστών 2 2 - 
9.1.31.2 6. Οικονομία 2 - - 
7.2.03.2 7. Τεχνικές Σχεδιάσεις-Μηχανολογικό

Σχέδιο-CAD 2 2 - 
___________________________________________________________________ 

16 10 2 
Σύνολο ωρών  28 

Β′ Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά 
Ξένες Γλώσσες 

Υποχρεωτική η επιλογή μιάς (1)  

1. Αγγλική Γλώσσα& Τεχνική Ορολογία 2 - - 
2.  Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 2 - - 
___________________________________________________________________ 

Τελικό σύνολο ωρών 30 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 

των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ

Σ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 6 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.   

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

   Το μάθημα στοχεύει στην κατάρτηση των σπουδαστών όσον αφορά τα μαθηματικά που απαιτούνται 
στην επιστήμη του μηχανικού. 
  Πιο συγκεκριμένα: -Αναλύεται η έννοια της παραγώγου για συναρτήσεις περισσοτέρων της μιάς 
μεταβλητών και η γεωμετρική της σημασία, καθώς και οι διάφορες τεχνικές για τη χρήση της (κανόνας 
αλυσίδας κ.λ.π.) 
-Εισάγονται τεχνικές για εύρεση μεγίστου - ελαχίστου. 
-Εισάγονται τεχνικές για ολοκλήρωση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. 
-Μελετώνται τα βασικά θεωρήματα του ολοκλήρωτικού λογισμού για πολλές μεταβλητές καθώς και η 
χρήση τους σε ζητήματα που αφορούν διανυσματικά πεδία (πεδία δυνάμεων, ταχυτήτων ρευστών, κ.λ.π.) 
με στόχο τη μελέτη των τελευταίων (στρέψη κ.λ.π.) 

 



  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Παραγωγίζει, ολοκληρώνει συναρτήσεις πολλών μεταβλητών,  
• Να μπορεί να εκτιμήσει μέσες τιμές των παραπάνω συναρτήσεων. 
• Να μπορεί να μεγιστοποιεί - ελαχιστοποιεί τις παραπάνω συναρτήσεις (όπου αυτό είναι εφικτό), 
• Να μπορεί να εκτιμήσει εμβαδά και όγκους. 
• Να μπορεί να υπολογίσει τοπικά μεγέθη διανυσματικών πεδίων (πεδία δυνάμεων ή ταχυτήτων) όπως 

στρέψη και απόκλιση και να τα συνδέσει με καθολικά μεγέθη (Θεωρήματα Green, Stokes, Gauss). 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αναζήτησ, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφόριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 
• Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία. 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωνικής σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Παραγώγιση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.. 
• Διανυσματικά πεδία. 
• Μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση στις πολλές μεταβλητές. 
• Ολοκλήρωση στις πολλές μεταβλητές. 
• Επικαμπύλια ολοκληρώματα. 
• Επιφανειακά ολοκληρώματα. 

 
 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

: 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 



Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις και μελέτη 130 
Ασκήσεις  42 

 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
172 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

: 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση 
/ Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
• Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος 
• Επίλυση προβλημάτων 
• Ερωτήσεις θεωρίας   

 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Susan Jane Colley, Vector calculus, third edition, Pearcon Prentice Hall, 2006 
 
J. Marsden, A. Tromba Vector calculus, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 

ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7253 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική ΙΙ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 3 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 2  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : [ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΝΩΣΕΩΝ]: 
Στοιχειώδεις γνώσεις Διανυσμάτων, Ανάλυσης (Παράγωγοι 
Ολοκληρώματα}, Στοιχεία Νευτώνειας Μηχανικής. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1012 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Γνώσεις:  
Το μάθημα αποτελεί την πρώτη επαφή του σπουδαστή με τις έννοιες του Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 
(Η/Μ) και της Οπτικής. 
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές ιδιότητες των 
Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων,  όσον αφορά τόσο στη στατική τους μορφή και την εξάρτησή τους από τις 
αντίστοιχες πηγές, φορτίο και ρεύμα,  όσο και στην αλληλεξάρτηση που παρουσιάζουν όταν αγωγοί 
κινούνται μέσα σε μαγνητικά πεδία ή όταν τα πεδία είναι χρονοεξαρτώμενα.  
Παράλληλα, μέσω των ιδιοτήτων του Ηλεκτρο-Μαγνητικού πεδίου, ο σπουδαστής εξοικειώνεται με τη 
χρήση αναλυτικών μαθηματικών εργαλείων (ολοκληρωτικό και διαφορικό λογισμό), μέσω της διατύπωσης 
των νόμων του Η/Μ πεδίου (νόμοι του Maxwell), και μέσω των εφαρμογών τους σε στοιχειώδη 
προβλήματα Ηλεκτροστατικής, Η/Μ Επαγωγής, και στην εισαγωγική περιγραφή των Η/Μ κυμάτων. 
Τέλος ένα μικρό μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην εισαγωγή των σπουδαστών στη γεωμετρική και  
κυματική Οπτική. 
 
Δεξιότητες:  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1012
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1012
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1012
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1012
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• Έχει κατανοήσει την έννοια της πηγής ενός πεδίου και τη σχέση των πηγών με το βασικό μέγεθος 
της έντασης ενός πεδίου. 

• να περιγράφει ένα ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο στο χώρο και να έχει κατανοήσει τη σχέση τους. 
• να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εξισώσεις για τη μαθηματική περιγραφή ενός 

προβλήματος ηλεκτρομαγνητισμού. 
• να επιλύει τις εξισώσεις της θεωρίας, αναγνωρίζοντας τις οριακές συνθήκες σε κάθε περίπτωση, 

ώστε να υπολογίζει την ένταση, το δυναμικό και την ενέργεια ηλεκτροστατικού και 
μαγνητοστατικού πεδίου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμμετρίας 

• να διακρίνει  τη συμπεριφορά αγωγών και διηλεκτρικών εντός ηλεκτρικού πεδίου και να 
υπολογίσει την χωρητικότητα συστημάτων αγωγών – πυκνωτών, χωρίς ή με την παρουσία 
διηλεκτρικών υλικών, καθώς και τις ιδιότητες μεταφοράς (αντίσταση) αγωγών συγκεκριμένης 
γεωμετρίας. 

• να υπολογίσει την ένταση ενός Μαγνητοστατικού πεδίου που προέρχεται από πηγές ρεύματος με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμμετρίας,, καθώς και την ενέργεια (αντίστοιχα: συντελεστή 
αυτεπαγωγής) ενός μαγνητικού κυκλώματος. 

• να συσχετίσει την Ηλεκτρική και τη Μαγνητική συνιστώσα ενός Η/Μ κύματος και να υπολογίσει 
την ακτινοβολούμενη ισχύ. 

• να κατανοεί και να μελετά τις ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. 
• να κατανοεί τις βασικές αρχές της γεωμετρικής οπτικής και τις κυματικές ιδιότητες του φωτός 

(ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, περίθλαση, συμβολή) καθώς και τη λειτουργία των βασικών 
οπτικών οργάνων (κάτοπτρα, φακοί, πρίσμα). 

• Να μπορεί με άνεση να εφαρμόζει τις γνώσεις ηλεκτρομαγνητισμού και οπτικής σε τεχνικές 
χαρακτηρισμού και ελέγχου και προβλήματα που εμπίπτουν στην επιστήμη του μηχανικού 
μεταλλείων – μεταλλουργών. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος  καλλιεργούνται οι ακόλουθες γενικές ικανότητες των 
σπουδαστών: 
• Αυτόνομη (ή και δευτερευόντως ομαδική) εργασία  
• Επιλογή κατάλληλων φυσικών παραμέτρων / μεταβλητών που ορίζουν ένα φυσικό / επιστημονικό / 

τεχνολογικό πρόβλημα  
• Διατύπωση φυσικού/επιστημονικού/τεχνολογικού προβλήματος σε μαθηματική γλώσσα 
• Επιλογή του υπολογιστικά ευκολότερου και πλέον αξιόπιστου τρόπου επίλυσης προβλημάτων  
• Συνδυασμός γνώσεων και δεξιοτήτων: (α) για την ανάλυση ενός σύνθετου προβλήματος, ή (β) για 

την επιλογή των κατάλληλων μέσων, μεθόδων, προσεγγίσεων, με σκοπό την σύνθεση δεδομένων 
και τον σχεδιασμό μιας απλής πειραματικής διάταξης. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές 
[πρόγραμμα μαθημάτων, Εργασίες (ανάθεση εργασιών 
από διδάσκοντα και υποβολή εργασιών από τους 
σπουδαστές, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my 
courses). Παρουσιάσεις και Βίντεο]  
 
 
 

 

i. Ηλεκτρικό Φορτίο – Πεδίο: Ηλεκτρικό φορτίο / Ιδιότητες ηλεκτρικού φορτίου / Διηλεκτρικά και 
Αγωγοί / Επαγώμενο φορτίο / Νόμος του Coulomb / Ηλεκτρικό Πεδίο και δυναμικές γραμμές / 
Κίνηση φορτίου σε ηλεκτρικό πεδίο / Ηλεκτρικό Δίπολο 

ii. Ηλεκτροστατικό πεδίο - Διανυσματική περιγραφή: Φορτίο και Ροή του Ηλεκτρικού Πεδίου / Νόμος 
του Gauss / Ηλεκτρικά πεδία σε Αγωγούς 

iii. Ηλεκτροστατικό πεδίο - Βαθμωτή περιγραφή: Ηλεκτροστατική Δυναμική ενέργεια και Διαφορά 
Δυναμικού / Δυναμικό - ισοδυναμικές επιφάνειες / Ένταση και βαθμίδα δυναμικού / Νόμοι Poisson 
και Laplace 

iv. Χωρητικότητα και Διηλεκτρικά: Πυκνωτές και χωρητικότητα / Αποθήκευση Ηλεκτροστατικής 
Ενέργειας / Διηλεκτρικά 

v. Ρεύμα - Αγωγιμότητα – Ηλεκτρεγερτική Δύναμη: Ηλεκτρικό ρεύμα και πυκνότητα ρεύματος / 
Αγωγιμότητα και ειδική αντίσταση / Αντίσταση στα μέταλλα και νόμος του Ohm  / Ηλεκτρεγερτική 
Δύναμη πηγής / Ενέργεια και Ισχύς σε ηλεκτρικά κυκλώματα 

vi. Στατικό Μαγνητικό πεδίο: Μαγνητισμός - Φυσικοί μαγνήτες - Μαγνητικά Δίπολα / Μαγνητικό πεδίο 
και Μαγνητική Ροή / Δημιουργία Μαγνητικού πεδίου από Ηλεκτρικό ρεύμα / Νόμος του Gauss στο 
μαγνητισμό 

vii. Μαγνητικές Δυνάμεις (Lorenz) : Κίνηση φορτίου σε μαγνητικό πεδίο / Μαγνητική δύναμη σε 
ρευματοφόρο αγωγό / Δύναμη και ροπή σε βρόγχο ρεύματος 

viii. Πηγές μαγνητικού πεδίου:  πεδίο κινούμενου φορτίου / Μαγνητικό πεδίο στοιχειώδους 
ρευματοφόρου αγωγού (Νόμος Biot / Savart) / Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού / 
Μαγνητικό πεδίο κυκλικού βρόγχου / Δύναμη μεταξύ δύο παράλληλων αγωγών /  

ix. Νόμος του Ampere: Νόμος του AmpereΕφαρμογές Νόμου Ampere (Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου 
αγωγού, κυκλικού βρόγχου, σωληνοειδούς και τοροειδούς πηνίου)  

x. Μαγνητικά πεδία στην Ύλη Μανγητικό πεδίο ατόμων / Μαγνητικά υλικά και μαγνητική 
επιδεκτικότητα /  Παραμαγνητισμός - Σιδηρομαγνητισμός – Διαμαγνητισμός / Ηλεκτρομαγνήτες και 
σωληνοειδή  

xi. Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή: Επαγώμενη ΗΕΔ - ¬¬¬Νόμος του Faraday / Φορά της ΗΕΔ - κανόνας 
του Lenz  / Αυτεπαγωγή και αποθήκευση Μαγνητοστατικής ενέργειας / Επαγόμενη ΗΕΔ σε 
κινούμενο Αγωγό / Επαγόμενα Ηλεκτρικά Πεδία / Ρεύμα μετατόπισης και Εξισώσεις του Maxwell 

xii. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και ταχύτητα στο κενό: Διάδοση / Πόλωση / Συμβολή / Περίθλαση 
xiii. Γεωμετρική Οπτική: Ανάκλαση και κάτοπτρα / Διάθλαση (νόμος του Snell) / Ολική εσωτερική 

Ανάκλαση / Διασκεδασμός / Οπτικό φάσμα / Οπτικά όργανα / Φασματοσκόπια 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 13x2=26 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 13x2=26 

Εργασίες κατ’ οίκον / 
Πειραματικές Διατάξεις / 

Αυτοτελής Μελέτη / 
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 

38 

 
Σύνολο Μαθήματος: 

 

 
90 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά 
(για φοιτητές Erasmus: Αγγλικά) 
 
Αναφορά (εργασία κατ’ Οίκον): 10% 
Αναφορά (Εργαστηριακές Ασκήσεις):  15% 
Γραπτή Εξέταση (επίλυση προβλημάτων): 75%  
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

1 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ, 
ΤΟΜΟΣ Β' 

H. D. YOUNG - 
FREEDMAN ΠΑΠΑΖΗΣΗ 2010 ΑΘΗΝΑ 

2 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΟΜΟΣ ΙΙ 

M. ALONSO - E. FINN ΡΕΣΒΑΝΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΑΣ 1981 ΑΘΗΝΑ 

3 ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ Β GIANCOLLI ΤΖΙΟΛΑ 2013 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Physics Today 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 2Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωλογια ΙI  
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2  
Ασκήσεις 2  

  5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Eλληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί προχωρημένο μάθημα στην γεωλογία και τη γεωδυναμική. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• Κατανοεί τη μηχανική της λιθόσφαιρας (τάσεις, κάμψεις, παραμόρφωση) 
• Κατανοεί το μηχανισμό της ορογένεσης 
• Κατανοεί το μηχανισμό γένεσης σεισμών 
• Γνωρίζει και να κατανοεί τις ανωμαλίες του γήινου πεδίου βαρύτητας (τοπογραφικές, ισοστατικές,  

      γεωειδούς και λιθοσφαιρικής μετάκλισης) 
• Γνωρίζει τις τεκτονικές και ισοστατικές επιδράσεις στη γεωλογία των λεκανών και σε ρεζερβουάρ 

γεωθερμίας, υδρογονανθράκων, νερού.  
• Κατανοεί τη στρωματογραφία των γεωλογικών λεκανών 
• Γνωρίζει τη διάδοση της θερμότητας στο εσωτερικό της Γης (γεωθερμική βαθμίδα) 

      και τη θερμική ιστορία του φλοιού και των ιζηματογενών λεκανών  
• Γνωρίζει τις εδαφικές παραμορφώσεις και τεχνολογίες παρακολούθησής τους 
• Γνωρίζει τη Γεωλογία και τη Γεωδυναμική της Ελλάδος και της Αν. Μεσογείου 
• Γνωρίζει τις μεθόδους ανάκτησης γεωλογικών δεδομένων απο γεωλογικούς χάρτες, επεξεργασία και  

      γραφική απόδοσή τους (γεωλογικές τομές κ.α.). 
• Γνωρίζει τις αρχές της γεωλογικής μοντελοποίησης 
• Γνωρίζει νέες τεχνολογίες (δορυφορικές κ.α.) στη μελέτη του στερεού φλοιού της Γης με εφαρμογές στη 

γεωλογική έρευνα 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία
•

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις PowerPoint 
Πίνακας 

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
  ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις 26 

 Συγγραφή Εργασιών 20 
Εκπαιδευτικές εκδρομές 10 

1. Μηχανική της λιθόσφαιρας
2. Ορογένεση
3. Μηχανισμός γένεσης σεισμών
4. Ανωμαλίες του γήινου πεδίου βαρύτητας
5. Τεκτονικές και ισοστατικές επιρροές στη γεωλογία των λεκανών
6. Στρωματογραφία λεκανών
7. Διάδοση της θερμότητας στο εσωτερικό της Γης και θερμική ιστορία φλοιού και λεκανών
8. Εδαφικές παραμορφώσεις και τεχνολογίες παρακολούθησης
9. Γεωλογία και Γεωδυναμική της Ελλάδος και της Αν. Μεσογείου
10. Γεωλογικές χάρτες και γεωλογικές τομές
11. Αρχές γεωλογικής μοντελοποίησης
12. Νέες τεχνολογίες στη μελέτη του στερεού φλοιού της Γης και εφαρμογές στη γεωλογική έρευνα
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Αυτοτελής Μελέτη 45 

Σύνολο Μαθήματος : 
127 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις κρίσεως
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Παράδοση ατομικών ασκήσεων (20%). 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Θ. Ροντογιάννη-Τσιαμπάου «Γεωλογία-Θεμελιώδεις Έννοιες Για Μηχανικούς»

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.04.2 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας 4 5 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :    ------ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=petrologia#product_features_t
ab 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Επίπεδο 5: Ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής και επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών. 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

απαραίτητων τεχνολογιών (Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the 
use of necessary technologies)  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (Adapt to new situations) 
• Λήψη αποφάσεων (Make decisions) 
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• Αυτόνομη εργασία (Work autonomously) 
• Ομαδική εργασία (Work in teams) 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον (Work in an international context)   
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (Respect natural environment)  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής (Be critical and self-critical)  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης (Advance free, creative 

and causative thinking) 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Κεφάλαιο 1ο: Δημιουργία του κόσμου και του Ηλιακού Συστήματος. Βασικές έννοιες διεργασιών 
κλασμάτωσης. Πρώτα υλικά και ουράνια σώματα (αστρική σκόνη, μετεωρίτες, κομήτες, αστεροειδείς). 
Σχηματισμός της γης και των πλανητών. Χημική σύσταση και η εξέλιξη των στοιχείων της φύσης. 
 
Κεφάλαιο 2ο: Η γη και η δομή της. Τεκτονικές πλάκες και κινήσεις. Γεωτεκτονική εξέλιξη της γης. Εισαγωγή 
στα ερευνητικά εργαλεία της πετρολογίας (πετρογραφία, διαγράμματα φάσεων ορυκτών, παραγενέσεις 
ορυκτών, ισότοπα, πετρογενετικά ορυκτά και ιχνοστοιχεία). Πετρώματα και ζωή. 
 
Κεφάλαιο 3ο: Ορισμός πετρώματος. Χημεία και χημική ανάλυση. Μικροσκοπική και μακροσκοπική δομή 
των πετρωμάτων. Κατηγορίες πετρωμάτων και θέσεις σχηματισμού τους (γεωτεκτονικές θέσεις). Κύκλος 
της ζωής των πετρωμάτων. 
 
Κεφάλαιο 4ο: Ταξινόμηση των πετρωμάτων. Τήγμα και μάγμα (προέλευση, σύσταση, και τύποι). 
Δημιουργία του μάγματος και γεωτεκτονικές θέσεις. Ανοδική κίνηση του μάγματος. Κλασματική 
κρυστάλλωση και διαφοροποίηση. Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών. Διαγράμματα φάσεων και 
κρυστάλλωσης ορυκτών. Ιστολογικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων. 
 
Κεφάλαιο 5ο: Περιγραφή μαγματικών πετρωμάτων. Πλουτώνια και ηφαιστειακά πετρώματα. Χημική 
σύσταση και περιγραφή των σπουδαιότερων πλουτώνιων και ηφαιστειακών πετρωμάτων. Ταξινόμηση και 
ονοματολογία. Ιχνοστοιχεία. 
 
Κεφάλαιο 6ο: Υπερβασικά πετρώματα. Ταξινόμηση, ονοματολογία και περιγραφή των σπουδαιότερων 
υπερβασικών πετρωμάτων. Οφιολιθικά συμπλέγματα. 
 
Κεφάλαιο 7ο: Περιγραφή και ταξινόμηση ιζηματογενών πετρωμάτων. Περιγραφή και σχηματισμός των 
ιζηματογενών πετρωμάτων. Στάδια και μοντέλα ιζηματογένεσης. Διακριτικά χαρακτηριστικά αναγνώρισης 
των ιζηματογενών. 
 
Κεφάλαιο 8ο: Ταξινόμηση κλαστικών ιζημάτων. Περιγραφή και παραδείγματα των βασικότερων 
ιζηματογενών πετρωμάτων. Χημικά, βιοχημικά και βιογενή ιζηματογενή πετρώματα. Μορφολογικές 
ιδιότητες αργίλων. Χημικά ιζήματα και εβαπορίτες. Χημική αποσάθρωση και υπολειμματικά πετρώματα 
(λατερίτες/βωξίτες). Ορυκτοί άνθρακες. 
 
Κεφάλαιο 9ο: Μεταμορφωμένα πετρώματα και μεταμόρφωση. Ιστολογικές μεταβολές κατά την 
μεταμόρφωση. Είδη μεταμόρφωσης και μεταμορφικός βαθμός. Μεταβολές κατά την μεταμόρφωση και 
υφές. 
 
Κεφάλαιο 10ο:  Διαγράμματα πίεσης-θερμοκρασίας μεταμορφωμένων. Παραδείγματα μεταμόρφωσης 
πετρωμάτων. Μεταμορφικά ορυκτά και δομή τους. 
 
Κεφάλαιο 11ο: Παραδείγματα και διαγράμματα ονοματολογίας των πετρογενετικών ορυκτών. Χημική 
ανάλυση πετρώματος και χημικές αναλύσεις ορυκτών. Υπολογισμός χημικού τύπου (στοιχειομετρίας) των 
ορυκτών από χημικές αναλύσεων (π.χ. με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο/EDS). 
 
Κεφάλαιο 12ο: Φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης και χαρακτηρισμού ορυκτών και πετρωμάτων. Οπτική 
μικροσκοπία (πετρογραφικό μικροσκόπιο). 
 
Κεφάλαιο 13ο: Εφαρμογές πετρολογίας για μηχανικούς μεταλλείων-μεταλλουργών.  
 
Το θεωρητικό μάθημα (13 δίωρα) συνοδεύουν 13 επιπλέον δίωρα εργαστηριακών μαθημάτων με χρήση 
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πετρογραφικών μικροσκοπίων αλλά και μακροσκοπικών δειγμάτων πετρωμάτων. Οι φοιτητές 
εκπαιδεύονται στην πετρογραφία με το οπτικό πολωτικό μικροσκόπιο σε ένα σύνολο λεπτών τομών, αλλά 
και σε μακροσκοπικά δείγματα πετρωμάτων. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ένα σύνολο χρήσιμων 
πετρογενετικών ορυκτών με βάση τις οπτικές ιδιότητές τους, τις υφές και δομές των πετρωμάτων. 
Μαθαίνουν επίσης να περιγράφουν αυτά και να καταλήγουν στην αναγνώριση του πετρώματος και του 
είδους αυτού. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις με Power point. Ψηφιακή επικοινωνία. 
Εργαστηριακό μάθημα δύο ωρών την εβδομάδα με εξάσκηση 
στο πετρογραφικό μικροσκόπιο. Περιλαμβάνει την ατομική και 
χρήση πετρογραφικού μικροσκοπίου, λεπτών τομών 
πετρωμάτων και μακροσκοπικών πετρωμάτων. Γίνεται ομαδική 
συζήτηση μεταξύ φοιτητών και διδάσκοντα, αλλά και μεταξύ 
φοιτητών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 

Εργαστηριακών Ασκήσεων 
(Laboratory work) 

26 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και 
άρθρων. (Study and analysis of 
scientific papers and book 
chapters) 

15 

Φροντιστήριο (Seminars) 
Εκπόνηση μελέτης (Case study) 

18 

Αυτοτελής Μελέτη (Autonomous 
study) 

40 

Σύνολο Μαθήματος : 125 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Γραπτές εξετάσεις στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. 
Μικρές εργασίες πρακτικής ή θεωρητικής έρευνας.  

Θεωρητικό μέρος: Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης 
και κρίσεως. Η βαθμολόγηση γίνεται με άριστα το 10 και 
περιλαμβάνει το 50% του τελικού βαθμού. Οι φοιτητές μπορούν 
να επιλέξουν να αναλάβουν μια μικρή έρευνα και να την 
αναπτύξουν γραπτώς με την μορφή έκθεσης ή να την 
παρουσιάσουν στους συμφοιτητές τους. Μέχρι μία έκθεση είναι 
δυνατή στο εξάμηνο. Η έκθεση βαθμολογείται με βαθμό έως και 
2/10 (δηλαδή έως 20% του θεωρητικού μέρους) και 
προστίθεται στον θεωρητικό βαθμό. Η έκθεση δεν είναι 
υποχρεωτική αλλά υποβοηθάει και συμπληρώνει τον 
θεωρητικό βαθμό. 

Εργαστηριακό μέρος: Γραπτή εξέταση όπου ζητείται 
περιγραφή και ανάλυση δύο λεπτών τομών πετρωμάτων και 
δύο μακροσκοπικών δειγμάτων. Η ανάλυση γίνεται με την 
χρήση των πετρογραφικών μικροσκοπίων. Η βαθμολόγηση 
γίνεται με άριστα το 10 και περιλαμβάνει το υπόλοιπο 50% του 
τελικού βαθμού. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να κάνουν 
έως και πέντε (5) εκθέσεις ή παρουσιάσεις με άριστα τα 2/10. 
Εάν ο συνολικός βαθμός (άθροισμα) που προκύπτει από τις 
εκθέσεις συμπληρώνει το άριστα (10) τότε οι φοιτητές 
απαλλάσσονται από την εργαστηριακή εξέταση μόνο. Ωστόσο 
αυτό τους γίνεται γνωστό στο τέλος του εξαμήνου, αφού έχουν 
συμπληρωθεί οι παρουσίες τους στις εργαστηριακές ασκήσεις. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• Earth’s Materials: Minerals and rocks, Gautam Sen, Prentice Hall, 2001 
• Petrography to Petrogenesis, Malcolm J. Hibbard, Prentice Hall, 1995 
• Petrography of Igneous and Metamorphic rocks, Anthony R. Philpotts, Prentice Hall, 2003 
• Igneous and Metamorphic Petrology, 2nd Edition, Myron G. Best, Wiley-Blackwell, 2002 
• Earth Materials 2nd Edition: Introduction to Mineralogy and Petrology, Cornelis Klein & Anthony 

Philpotts, Cambridge University Press, 2017 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3.45.2 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Επιστήμη των Hλεκτρονικών Υπολογιστών 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας 4 5 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :    ------ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=intro_to_computer_science#p
roduct_description_tab 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Επίπεδο 5: Ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής και επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών. 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

απαραίτητων τεχνολογιών (Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the 
use of necessary technologies)  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (Adapt to new situations) 
• Λήψη αποφάσεων (Make decisions) 
• Αυτόνομη εργασία (Work autonomously) 
• Ομαδική εργασία (Work in teams) 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον (Work in an international context)   
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (Respect natural environment)  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής (Be critical and self-critical)  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης (Advance free, creative 

and causative thinking) 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Εκπαίδευση με την χρήση υπολογιστών στο κάθε λογισμικό 
ξεχωριστά, με επιτόπου ασκήσεις και επίλυση προβλημάτων. 
Όλοι οι φοιτητές ακολουθούν βήμα-βήμα την ανάπτυξη μικρών 
εφαρμογών παραδειγμάτων. 
 
 

 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 

Μαθήματα 
 

26 

Εργαστηριακών Ασκήσεων 
(Laboratory work) 

26 

Ιστορική εξέλιξη υπολογιστών και δομή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προδιαγραφές, σχεδίαση, 
κωδικοποίηση, επαλήθευση, τεκμηρίωση και συντήρηση προγραμμάτων. Χρήση λογικών 
διαγραμμάτων στην επίλυση προβλημάτων. Βασικές δομές δεδομένων, δομές ελέγχου, 
αντικατάσταση, αναδρομή, διαδικασίες εισόδου/εξόδου, χρήση υποπογραμμάτων. Εφαρμογές στη 
γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN. 
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μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

  

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και 
άρθρων. (Study and analysis of 
scientific papers and book 
chapters) 

12 

Φροντιστήριο (Seminars) 
Εκπόνηση μελέτης (Case study) 

26 

  
  
Αυτοτελής Μελέτη (Autonomous 
study) 

35 

  
  
 
Σύνολο Μαθήματος : 
 

 
125 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή 
εξέταση. Δίνονται ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Ο τελικός 
βαθμός είναι ένας, και προκύπτει συνήθως από αυτό το 
γραπτό. Ωστόσο είναι επιλογή των φοιτητών να αναλάβουν 
εργασία και να υποβοηθήσουν τον παραπάνω βαθμό με 
επιπλέον μονάδες, που δεν ξεπερνούν το σύνολο τις 2 μονάδες 
στα 10, στο εξάμηνο. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• Beginning Programming All-In-One Desk Reference For Dummies, Wallace Wang, Wiley Publishing 

Inc. 
• Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Greg Perry, Εκδόσεις Γκιούρδας 2002 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7120 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις                 2 2 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1013 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις επιστημονικές περιοχές της μικροοικονομικής και 
μακροοικονομικής. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της μικροοικονομικής και 
μακροοικονομικής. 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
Οι φοιτητές που ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα θα γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της οικονομικής 
ανάλυσης (μικροοικονομικής και μακροοικονομικής) και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τη ζήτηση και 
την προσφορά, τη συμπεριφορά του καταναλωτή, τη θεωρία παραγωγής και τη συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων, τη λειτουργία των διαφόρων μορφών αγοράς,  τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών, το 
κευνσιανό υπόδειγμα και το υπόδειγμα IS-LM. 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Λήψη αποφάσεων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Μελέτη 34 

Σύνολο Μαθήματος: 60 

Μικροοικονομική: Εισαγωγή στη μικροοικονομική θεωρία. Λειτουργία των αγορών: Ζήτηση και προσφορά. 
Συμπεριφορά του καταναλωτή: Θεωρία της απόλυτης χρησιμότητας, Θεωρία της τακτικής 
χρησιμότητας. Θεωρία παραγωγής και κόστους παραγωγής. Μορφές αγοράς: Ο τέλειος 
ανταγωνισμός.  Το μονοπώλιο. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Το ολιγοπώλιο.  
Μακροοικονομική: Εθνικοί Λογαριασμοί. Το υπόδειγμα του Keynes. Το υπόδειγμα IS-LM.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%)  
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
Chacholiades, M. Μικροοικονομική I, μετάφραση Α.Σ. Κορκοτσίδης, Εκδόσεις Κριτική, 1990 
Chacholiades, M. Μικροοικονομική II, μετάφραση Α.Σ. Κορκοτσίδης, Εκδόσεις Κριτική, 1990 
Ευθύμογλου, Π. Γ., Μπένος, Θ. Ε. και Σολδάτος, Γ. Θ. Σύγχρονη μικροοικονομική, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, τόμος Α', 

1997  
Κώττης, Γ. Χ. και Πετράκη-Κώττη, Α. Εισαγωγή στη σύγχρονη μικροοικονομική, Το Οικονομικό, 1996 
Κώττης, Γ. Χ. και Πετράκη-Κώττη, Α. Σύγχρονη μικροοικονομική, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου , 2000.  
Nicholson, W. Μικροοικονομική θεωρία : βασικές αρχές και προεκτάσεις, Μετάφραση Γ. Κορρές, Θ. Ταγκαλάκης, Χ. 

Γκενάκος, Επιστημονική επιμέλεια: Θ. Μινόγλου. Εκδόσεις Κριτική, 1998 
Σταμάτης, Γ. Νεοκλασική μικροοικονομική θεωρία : παρουσίαση και κριτική, Εκδόσεις Κριτική, 1991 
Varian H. R. Μικροοικονομική : μία σύγχρονη προσέγγιση, Μετάφραση: Χ. Βαλλιανός, Επιστημονική επιμέλεια: Θ. 

Μινόγλου.Εκδόσεις Κριτική,  τόμος Α, 1992  
Varian H. R. Μικροοικονομική : μία σύγχρονη προσέγγιση, Μετάφραση: Χ. Βαλλιανός, Επιστημονική επιμέλεια: Θ. 

Μινόγλου.Εκδόσεις Κριτική,  τόμος Β, 1992 
 
 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Abel, A. B. Bernanke, B.S. Μακροοικονομική, Μετάφραση: Γ. Λαντούρης, Επιστημονική Επιμέλεια: Θ. Μινόγλου, 4η 

έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 2002  
Dornbusch, R. and Fisher S. Μακροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική, 1993  
Mankiw, N.G. Μακροοικονομική θεωρία, Μετάφραση: Ν. Σταματάκης, Επιμέλεια Α. Ι. Πανεθυμιτάκης,  4η έκδοση 

αναθεωρμένη, Εκδόσεις Gutenberg , 2002  
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική. Εκδόσεις: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 

Πάτρα 2001 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μακροοικονομική. Εκδόσεις: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2001  
Πετράκη-Κώττη, Α. και Κώττης, Γ. Χ. Σύγχρονη μακροοικονομική. Εκδόσεις Ευγ. Μπένου , 2000 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.04.2 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - CAD 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 1 5 
Ασκήσεις 3  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στο σχεδιασμό, με έμφαση στο μηχανολογικό σχέδιο. Πρόκειται για 
μάθημα που αναπτύσσει τη βασική για το μηχανικό δεξιότητα/ ικανότητα της σχεδίασης. Γίνεται σχέδιο τόσο 
με όργανα σχεδίασης, όσο και – κυρίως – με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και σχετικών εργαλείων 
(CAD). 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγή στην προβολική γεωμετρία, τους βασικούς κανονισμούς του 
μηχανολογικού σχεδίου και εκμάθηση σχεδίασης όψεων και τομών. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους 
κοχλίες ως παράδειγμα σχεδίασης τυποποιημένων εξαρτημάτων, για να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τα 
συστήματα τυποποίησης και σχετικούς κατασκευαστικούς καταλόγους.  

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξάσκηση της αντίληψης των σπουδαστών για τον τρόπο θέασης 
των αντικειμένων στο χώρο και στο επίπεδο καθώς και η επανάληψη βασικών γνώσεων της αναλυτικής 
γεωμετρίας που αποτελούν προϋπόθεση για το σχεδιασμό τεχνικών έργων, ευρύυτερα. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Γνωρίζει τους βασικούς κανονισμούς και τυποποιήσεις των τεχνικών σχεδιάσεων 
• Να αναγνωρίζει και να σχεδιάζει τις όψεις τρισδιάστατων αντικειμένων 
• Να μπορεί να πραγματοποιεί τομές και ημι-τομές σε προοπτικά σχέδια και να τις σχεδιάζει 
• Να έχει εξοικείωση με τη διδιάστατη σχεδίαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
• Να έχει εξοικείωση με τη σχεδίαση με όργανα σχεδίασης 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη/ στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 13 

i. Εισαγωγή στις τεχνικές σχεδιάσεις 
ii. Βασικοί κανονισμοί και τυποποίηση (μέγεθος χαρτιών, επιφάνεια σχεδίασης, υπομνήματα, πάχη και 

είδη γραμμών, κλίμακες) 
iii. Κανόνες διαστασιολόγησης 
iv. Από το προοπτικό στις όψεις/ αρχές προβολικής γεωμετρίας/ πρακτική εξάσκηση 
v. Σχεδιασμός με όργανα σχεδίασης 
vi. Σχεδιασμός στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
vii. Σχεδίαση τομών και ημιτομών 
viii. Τυποποίηση και σχεδίαση κοχλιοσυνδέσεων 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Ασκήσεις 39 

  

  

  
  
  Εκπόνηση μελέτης                     35 
  Συγγραφή εργασίας                     15 
Αυτοτελής Μελέτη 25 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
127 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις κρίσεως 
- Σχεδίαση με όργανα σχεδίασης 

ΙΙ. Παράδοση εργασιών σχεδίου (40%) που 
περιλαμβάνουν: 
- Σχέδιο με όργανα σχεδίασης 
- Σχέδιο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Σαράφης Η., Τσεμπεκλής Σπ., Καζανίδης Ι. (2016). Τεχνικό σχέδιο με AytoCAD σε απλά αυτοτελή 
μαθήματα. Εκδόσης Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ε.Μ.Π 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ 2ο  
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλική Γλώσσα 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σεπερίπτωσηπουοιδιδακτικές απονέμονταισεδιακριτάμέρη 
τουμαθήματοςπ.χ.Διαλέξεις,ΕργαστηριακέςΑσκήσειςκ.λπ.Ανοι 

διδακτικέςαπονέμονταιενιαίαγιατοσύνολοτουμαθήματος 
αναγράψτετιςεβδομαδιαίεςώρες διδασκαλίαςκαιτοσύνολοτων διδακτικών μονάδων / 

ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 2 0 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικέςμέθοδοιπουχρησιμοποιούνταιπεριγράφονταιαναλυτικάστο 4. 

  

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
ΓενικούΥποβάθρου,ΕιδικούΥπόβαθρου,Ειδικότητας Υποχρεωτικό με δυνατότητα απαλλαγής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   ΟΧΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαιΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική και Αγγλική  

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS : ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=CIVIL1166  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• ΠεριγραφήτουΕπιπέδουτωνΜαθησιακώνΑποτελεσμάτωνγιακάθεένακύκλοσπουδώνσύμφωναμεΠλαίσιο 

ΠροσόντωντουΕυρωπαϊκούΧώρουΑνώτατηςΕκπαίδευσης 
• ΠεριγραφικοίΔείκτεςΕπιπέδων6,7&8τουΕυρωπαϊκούΠλαισίουΠροσόντωνΔιάΒίουΜάθησηςκαι Παράρτημα Β 
• ΠεριληπτικόςΟδηγόςσυγγραφήςΜαθησιακώνΑποτελεσμάτων 

Το μάθημα στοχεύει στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών 
στη χρήση της γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια (ανάπτυξη 
γλωσσικής επίγνωσης). Επιπλέον στόχοι:  

• Εμπλουτισμός λεξιλογίου μέσα από αυθεντικά κείμενα.  
• Εξάσκηση σε γραμματικές και συντακτικές δομές της γλώσσας. 
• Εξάσκηση στην κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου.  

Οι βασικοί άξονες των μαθημάτων είναι:  
α) Κατανόηση γραπτού λόγου (κείμενα από ποικίλες πηγές)  
β) Γλωσσική επίγνωση (Γραμματική/ Λεξιλόγιο)  
γ) Παραγωγή Γραπτού λόγου. 

Το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο στοχεύει το μάθημα είναι το Β2, όπως ορίζεται από το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και 
για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της 
ειδικότητάς του.  

• Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη 
επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη.  

• Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει 
μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
διαφόρων επιλογών. 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνονταςυπόψητιςγενικέςικανότητεςπουπρέπειναέχειαποκτήσειοπτυχιούχος(όπωςαυτέςαναγράφονταιστο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση,ανάλυσηκαισύνθεσηδεδομένωνκαι 
πληροφοριών,μετηχρήσηκαιτωναπαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμόςστηδιαφορετικότητακαιστηνπολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμόςστοφυσικόπεριβάλλον 
Επίδειξηκοινωνικής,επαγγελματικήςκαιηθικήςυπευθυνότητας 
καιευαισθησίαςσεθέματαφύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο,Εξαποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη – δια ζώσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

ΧρήσηΤ.Π.Ε.στηΔιδασκαλία,στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στηνΕπικοινωνία 

μετουςφοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας my courses, συνεχής 
ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές μέσω email  

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης τουφοιτητή 
γιακάθεμαθησιακήδραστηριότητακαθώςκαι 
οιώρεςμηκαθοδηγούμενηςμελέτηςώστεο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Διαλέξεις (ώρες) 26 

 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
26 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, ΕργαστηριακήΕργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία,Άλλη/Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλήςεπιλογής 
-  Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών  
- Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
- Ασκήσεις ανάπτυξης συντομων τεχνικών κειμένων  

 
 

  

Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην χρήση της 
γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια (ανάπτυξη γλωσσικής 
επίγνωσης 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Διανέμονται σημειώσεις απο τη διδάσκουσα οι οποίες προσαρμόζονται στο επίπεδο των φοιτητών κάθε 
εξαμήνου 



  

3ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
 

Κωδικός Μαθήματα  
 
Διδασκαλίας 

Ώρες 
Ασκήσεις 

Εργαστ. Φροντ. 

 
Α Υποχρεωτικά 

    

9.2.23.3 1. Μαθηματικά ΙΙΙ 4 - 2 
6.3.98.3 2. Τεχνική Μηχανική (Στατική) 2 - 2 
7.2.02.3 3. Θερμοδυναμική 3 - 1 
7.2.03.3 4. Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική 

Τεχνολογία 
 

2 
 

2 
 

- 
3.3.46.3 5. Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών 

Πληροφορικής 
 

2 
 

1 
 

- 
9.2.41.3 6. Αριθμητική Ανάλυση 2 - 2 

  15 3 7 
Σύνολο ωρών 25 

Β Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά 
Ξένες Γλώσσες 

 
Υποχρεωτική η επιλογή μιάς (1)  

1. Αγγλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 2 
 

- 
2. Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 2  - 

 
Τελικό σύνολο ωρών 

  
27
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7229 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 3
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 6 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Υποχρεωτικό μάθημα κορμού 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=mathimatika3 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Κάθε φοιτητής με την επιτυχή εξέταση του μαθήματος θα μπορεί: 
• Να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο για την επίλυση μιας ΣΔΕ.
• Να υπολογίζει τη λύση μιας γραμμικής ΣΔΕ πρώτης τάξης (ή ενός αντίστοιχου ΠΑΤ).
• Να αναγνωρίζει αν μια μη γραμμική ΣΔΕ πρώτης τάξης είναι χωριζομένων μεταβλητών ή

ομογενής ή Bernoulli και να τη λύνει.
• Να εξετάζει αν μια γραμμική ΣΔΕ πρώτης τάξης είναι ακριβής ή μη ακριβής. Στην περίπτωση

της μη ακριβούς ΣΔΕ πρώτης τάξης να προσδιορίζει τον ολοκληρώνοντα παράγοντα.
• Να λύνει μια γραμμική ΣΔΕ με σταθερούς συντελεστές.
• Να ανακαλύπτει τη δεύτερη λύση μιας ομογενούς γραμμικής ΣΔΕ δεύτερης τάξης αν αναγνωρίζει

τη μία από αυτές.
• Να προσδιορίζει την ειδική λύση μιας μη ομογενούς γραμμικής ΣΔΕ αν γνωρίζει τη λύση της

αντίστοιχης ομογενούς.
• Να εξηγεί ότι μια ΣΔΕ είναι εξίσωση Euler, να υπολογίζει τη δείκτρια εξίσωση και να επιλύει τη

ΣΔΕ.
• Να επιλύει ένα σύστημα ΣΔΕ πρώτης τάξης (ομογενές ή μη ομογενές) με σταθερούς συντελεστές.
• Να βρίσκει τη λύση μιας γραμμικής ΣΔΕ δεύτερης τάξης σε μορφή δυναμοσειράς γύρω από

ομαλό σημείο.
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• Να προσδιορίζει τη δείκτρια εξίσωση και να υπολογίζει τους εκθέτες ιδιομορφίας μιας
γραμμικής ΣΔΕ δεύτερης τάξης, όταν η λύση αναπτύσσεται σε δυναμοσειρά γύρω από κανονικό
ιδιάζον σημείο.

• Να αναγνωρίζει τη μορφή της δυναμοσειράς που πρέπει να επιλέξει για την επίλυση μιας
γραμμικής ΣΔΕ δεύτερης τάξης.

• Να κατανοεί τις συναρτήσεις Heaviside και δ-Dirac.
• Να λύνει μια ΣΔΕ με σταθερούς συντελεστές με τη χρήση του μετασχηματισμού Laplace.
• Να αναπτύσσει μια συνάρτηση σε σειρά Fourier.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία
• Λήψη αποφάσεων
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Εισαγωγικές Έννοιες στις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΣΔΕ): Ορισμοί, Λύση, Πρόβλημα

αρχικών τιμών, Καλά τοποθετημένο πρόβλημα. 
• Σ.Δ.Ε. Πρώτης Τάξης: Γραμμικές Εξισώσεις \ Διαφορές μεταξύ Γραμμικών και μη Γραμμικών 

Εξισώσεων \ Εξισώσεις Χωριζόμενων Μεταβλητών \ Ακριβείς Εξισώσεις και Ολοκληρώνοντες 
Παράγοντες \ Ομογενείς Εξισώσεις \ Εξίσωση Bernoulli.

• Γραμμικές Σ.Δ.Ε: Μη Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Ειδικών Μορφών\ Ομογενείς Γραμμικές 
Διαφορικές Εξισώσεις \ Γενική Θεωρία Γραμμικών Ομογενών Διαφορικών Εξισώσεων \ Μέθοδος 
Υποβιβασμού Τάξης \ Ομογενείς Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές \ Μη-
ομογενείς γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις: Μέθοδος Μεταβολής των Παραμέτρων (Lagrange) - 
Μέθοδος Προσδιοριστέων  Συντελεστών \ Εξίσωση Euler.

• Συστήματα Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων Πρώτης Τάξης: Εισαγωγή \ Ομογενή Γραμμικά 
Συστήματα με Σταθερούς Συντελεστές \ Πραγματικές και Άνισες Ιδιοτιμές \ Μιγαδικές Ιδιοτιμές \ 
Πολλαπλές Ιδιοτιμές \ Θεμελιώδεις Πίνακες \Μη ομογενή Γραμμικά Συστήματα με Σταθερούς 
Συντελεστές.

• Μέθοδος των Δυναμοσειρών: Δυναμοσειρές \ Κριτήριο Σύγκλισης \ Ακτίνα Σύγκλισης \ Πράξεις 
Δυναμοσειρών \ Επίλυση Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων 2ης Τάξης με την Μέθοδο των 
Δυναμοσειρών σε περιοχή ομαλού ή κανονικού ιδιάζοντος σημείου.

• Σειρές Fourier: Ορισμός \ Συντελεστές Fourier \ Σύγκλιση Σειρών Fourier \ Άρτιες και Περιττές 
Συναρτήσεις.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycourses  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 78 (=13x6) 
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

0 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση 
σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

0 

Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

0 

Αυτοτελής Μελέτη 20 
Ασκήσεις 20 

Σύνολο Μαθήματος: 118 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, για το 90% 
του βαθμού. 

ΙΙ. Οι φοιτητές καλούνται να λύσουν πέντε γραπτές 
εργασίες (με ασκήσεις που αφορούν τις ΣΔΕ) για το 
10% του βαθμού. 

Συνολικά ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 90% από τη 
γραπτή εξέταση και κατά 10% από τις γραπτές 
εργασίες. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ν. Μ. Σταυρακάκης: Συνήθεις Διαφορικές εξισώσεις: Γραμμική και μη Γραμμική Θεωρία – με
Εφαρμογές από τη Φύση και τη Ζωή, (2η Έκδοση), Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, Ιανουάριος
2011, (σελίδες 630 + xvii).

2. W. E. Boyce & R. C. DiPrima: Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών
Τιμών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ.

3. Δ. Κραββαρίτης: Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων, Εκδόσεις Συμεών.
4. Γ. Παντελίδης, Δ. Κραββαρίτης, Ν. Χατζησάββας: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδόσεις Ζήτη,

1990.
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5. Ι. Πολυράκης, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδόσεις Τσότρα, 1998.
6. R. L. Borrelli & C. S. Coleman: Differential Equations. A Modeling Approach. J. Wiley & Sons, 

1998
7. W. E. Boyce & R. C. DiPrima: Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 

J. Wiley & Sons, (9th Ed), 2010
8. C. H. Edwards and D. E. Renney: Elementary Differential Equations with Boundary Value 

Problems, Prentice – Hall (6rd edition), 2008
9. H.J. Lee, W. E. Schiesser, Ordinary and Partial Differential Equation Routines in C, C++, Fortran, 

Java, Maple, and MATLAB, CRC PRESS, 2003
10. R. K. Nagle, E. B. Saff & A. D. Snider: Fundamentals of Differential Equations and boundary 

Value Problems. Addison-Wesley Publ. Co. (3nd ed.) , 2000
11. A. D. Polyanin & Valentin F. Zaitsev, Handbook of Exact Solutions for Ordinary Differential 

Equations, Second Edition, CRC PRESS, New York, 2007
12. E. D. Rainville and Ph. E. Bedient & Rich. E. Bedient: Elementary Differential Equations, (8th 

Edition) Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1997
13. G. F. Simmons: Differential Equations with Applications and Historical Notes, (2nd Edition) 1991
14. R. J. Swift and St. A. Wirkus A Course in Ordinary Differential Equations, Chapman and Hall/

CRC, 2007
15. Tenebaum & Polland: Ordinary Differential Equations, Dover, 1985.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  6.3.98.3 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ) 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 

των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης  3 
ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 

Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 
Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Το μάθημα είναι εισαγωγικό και στοχεύει στο να κατανοήσει ο φοιτητής βασικές έννοιες της Μηχανικής, 
όπως αυτήν του φορέα, της στήριξής του και των εσωτερικών εντατικών μεγεθών του.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση : 
 

• Να γνωρίζει πώς μπορεί να στηριχθεί ένας φορέας στο επίπεδο και στον χώρο.  
• Να μπορεί να περιγράψει τις εξισώσεις ισορροπίας του φορέα και να κάνει την επίλυση του.  
• Να προσδιορίσει τα εσωτερικά εντατικά μεγέθη, Ν, Q, M του φορέα. 
• Να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές και τις μεθοδολογίες που έμαθε, για να εκτιμήσει και να 

επιλέξει τον πλέον κατάλληλο τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος  
• Να μπορεί με τις γνώσεις αυτές να κατανοήσει πλέον σύνθετα προβλήματα που αφορούν τα 

μετέπειτα σχετικά μαθήματα. 
 

Γενικές Ικανότητες  

 

  

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις εφαρμογής 
μεθοδολογιών 

26 

 Ασκήσεις κατ΄οίκον 13 
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 25 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
90 

 Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. 

 Βαθμοί ελευθερίας. 

 Δυνάμεις, Ροπές, Κατανεμημένα φορτία, Κέντρα βάρους.  

 Ο φορέα και η στήριξη του, στο επίπεδο και στον χώρο. Ισοστατικότητα.  

 Επίλυση απλού φορέα και φορέων με πολλαπλά μέλη. 

 Τριβή και εφαρμογές της. 

 Εσωτερικά εντατικά μεγέθη. 

 Δικτυώματα.  

 Ολόσωμοι φορείς, Διαγράμματα N,Q,M. 

 Εύκαμπτοι Φορείς. 

 Αρχή Δυνατών Έργων 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

 
- Επίλυση προβλημάτων κατανόησης της στατικής 
ισορροπίας φορέα και των εσωτερικών εντατικών 
μεγεθών. 

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
- Προφορική εξέταση για φοιτητές ειδικών αναγκών 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1.Τεχνική Μηχανική, Βαδαλούκα Β.-Παπαδόπουλος Γ, ΝΚ, Αθήνα, 2017. 

2. Τεχνική Μηχανική Ι, Στατική, Μαρκέτος Ευάγγελος. 

3. Στατική, 11η Εκδοση, Beer Ferdinand P., Johnston Russell E., Mazurek F. David 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ  ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7225 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θερμοδυναμική 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Φροντιστηριακές Ασκήσεις               4 5 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Υποχρεωτικό  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αντικείμενο της Θερμοδυναμικής αποτελεί η μελέτη των μετατροπών ενέργειας κάθε μορφής και των 
σχέσεων που υφίστανται μεταξύ των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης οι οποίες επηρεάζονται από τις 
ενεργειακές μετατροπές. Η ανάπτυξη της θερμοδυναμικής βασίζεται κυρίως σε δύο θεμελιώδεις φυσικούς 
νόμους ( αξιώματα) οι οποίοι ονομάζονται πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος. Η εφαρμογή τους 
σ’ ένα σύστημα οδηγεί στον ορισμό χρήσιμων ιδιοτήτων και στη διατύπωση σχέσεων που συνδέουν τις 
ιδιότητες αυτές μεταξύ τους και με άλλες μεταβλητές του συστήματος. Η αξία των σχέσεων αυτών έγκειται 
στο γεγονός ότι επιτρέπουν τον υπολογισμό των ιδιοτήτων και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος, 
που είναι είτε άγνωστες είτε ο πειραματικός προσδιορισμός είναι αρκετά δύσκολος, από μεταβλητές των 
οποίων οι τιμές είναι διαθέσιμες ή μπορούν εύκολα να μετρηθούν πειραματικά. Ως εκ τούτου η 
θερμοδυναμική μπορεί να θεωρηθεί και ως μέσο επέκτασης της γνώσης μας για τη συμπεριφορά του 
συστήματος, με βασικό στόχο την τεκμηριωμένη, ασφαλή και άμεση τεχνική εφαρμογή.  

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη και η επαρκής κατανόηση των βασικών αρχών και εφαρμογών 
της κλασσικής θερμοδυναμικής. Οι αρχές της Θερμοδυναμικής βρίσκουν άμεση ή έμμεση εφαρμογή σ’ ένα 
πολύ μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων από την καθημερινή ζωή μέχρι τη σύγχρονη τεχνολογία. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής είναι σε θέση να: 
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 -Έχει κατανοήσει τις βασικές θερμοδυναμικές έννοιες και αρχές 
 -‘Εχει την ικανότητα να αναλύσει και να επιλύσει  προβλήματα εφαρμογής των αρχών της Θερμοδυναμικής  
 -Να αντιμετωπίσει επιστημονικά, τεχνικά και υπολογιστικά θέματα κατά την άσκηση του επαγγέλματος του 
μηχανικού, όπως: 
 • Υπολογισμός των ποσοτήτων θερμότητας και έργου που σχετίζονται με την  πραγματοποίηση φυσικών 
διεργασιών. 
 • ‘Ελεγχος της δυνατότητας πραγματοποίησης των διεργασιών. 
 •  Εκτίμηση των θερμοφυσικών ιδιοτήτων καθαρών ουσιών. 
 • Ανάλυση και υπολογισμός συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και τεχνητού κλιματισμού. 
 
 
   
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

i. Βασικές θερμοδυναμικές έννοιες (Θερμοδυναμική και ενέργεια, Ανοικτά και κλειστά συστήματα, 
Θερμοδυναμικές ιδιότητες ενός συστήματος, κατάσταση συστήματος, θερμοδυναμική ισορροπία, 
Απλές και κυκλικές διεργασίες, Αξίωμα των καταστάσεων, Μορφές ενέργειας) 

ii. Θερμοδυναμικές ιδιότητες καθαρών ουσιών (Η έννοια της καθαρής ουσίας, Διαγράμματα φάσεων, 
Μορφές κατάστασης καθαρού ρευστού, Πίνακες ιδιοτήτων, Η καταστατική εξίσωση των ιδανικών 
αερίων, Άλλες καταστατικές εξισώσεις) 

iii. Εισαγωγή στον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής (Θερμότητα, Έργο, Πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, 
Ειδικές θερμότητες) 

iv. Εισαγωγή στο δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής (Δεξαμενές θερμικής ενέργειας, Θερμικές μηχανές, 
Ψυγεία και αντλίες θερμότητας, Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές διεργασίες, Μηχανές αντιστρεπτής 
λειτουργίας, Κύκλος Carnot, Θερμική μηχανή Carnot, Ψυκτική μηχανή και αντλία θερμότητας Carnot) 

v. Η έννοια της εντροπίας (Ανισότητα Clausius, Εντροπία, Η αρχή αύξησης της εντροπίας, Ισοζύγιο 
εντροπίας, εξισώσεις TdS). 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 45 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 35 

  

  

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 45 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
125 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
 Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλή επιλογή, σωστό/λάθος 
- Υπολογιστικές ασκήσεις για λύση  

 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :Y.Cengel and M.Boles “Thermodynamics, An engineering approach” Mac GrawHill, 1998- Jones J. and 
Dugan, R. “Engineering Thermodynamics” Prentice Hall, NJ,1996- Wark K. and Richards D. “Thermodynamics”  Mac GrawHill, 1999 
 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
 



1 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Μεταλλειολόγων και Μεταλλουργών Μηχανικών 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.03.3 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 5 
Εργαστήριο 2  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

Όχι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cid
Req=METAL1041 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της ηλεκτροτεχνίας και της ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας.  

H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην: 

1.Εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες των ηλεκτροτεχνικών υλικών με στόχο τον μαθηματικό 
φορμαλισμό των εννοιών της αντίστασης, του πυκνωτή και του πηνίου συναρτήσει της επιβαλλόμενης τάσης 
και ρεύματος 

2. Μελέτη των μεταβατικών φαινομένων Α και Β τάξης, με έμφαση στην μελέτη της απόκρισης στο πεδίο 
του χρόνου 

3. Μελέτη της μόνιμης ημιτονοειδούς απόκρισης και κατάληξη στην τεχνική των φασόρων που επιτρέπουν 
τον υπολογισμό της ημιτονοειδούς απόκρισης χωρίς παραμετρική εξάρτηση απο τον χρόνο 

4. Μελέτη του συντονισμού ηλεκτρικών κυκλωμάτων και εφαρμογές των 

5. Μελέτη και εφαρμογή του θεωρήματος βρόχων, του θεωρήματος Norton-Thevenin, και των ισοδυνάμων 
κυκλωμάτων 

6. Μελέτη του αριθμού των φορέων σε ενδογενείς ημιαγωγούς και ημιαγωγούς προσμίξεων, ποιοτική 
ανάλυσης της εξίσωσης συνέχειας και ποιοτική ανάλυση της διόδου, του διπολικού τρανσίστορ και του 
MOSFET 

 

http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1041
http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1041
http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1041
http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1041
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Η ύλη του εργαστηρίου στοχεύει στην: 

1. Εισαγωγή στα ηλεκτρικά στοιχεία και όργανα μέτρησης και στον νόμο του Ohm 

2. Εφαρμογή των μεταβατικών κυκλωμάτων και του συντονισμού στον ποιοτικό έλεγχο περλίτη και 
μαγνητίτη 

3. Συντονισμός και εφαρμογές του σε αισθητήρες 

4. Θεώρημα βρόχων 

5. Δίοδος 

 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Επιλύει σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα 
• Προσδιορίζει τα ισοδύναμα κυκλώματα σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
• Προσδιορίζει την απόκριση ηλεκτρονικών διατάξεων (δίοδος, τρανσίστορ) 
• Διακρίνει αντιστάσεις, πηνία και πυκνωτές 
Συναρμολογεί ηλεκτρικά κυκλώματα 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων  
• Ομαδική εργασία στην συναρμολόγηση και χαρακτηρισμό ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Κεφάλαιο 1. Τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά 
Εισαγωγή στην στερεά κατάσταση 

Εισαγωγή στην κβαντική μηχανική 
Η αποτυχία των κλασσικών μοντέλων 
Η δομή στα στερεά 
Η δομή των ηλεκτρονίων 
Οι ενεργειακές ζώνες 

 Αγωγοί, ημιαγωγοί, μονωτές 
Το φαινόμενο σήραγγας 

Η φυσική των ηλεκτροτεχνικών υλικών 
Τα αγώγιμα υλικά 
Οι ημιαγωγοί 
Τα διηλεκτρικά υλικά 
Τα μαγνητικά υλικά 
Οι υπεραγωγοί 

 Τα σύνθετα υλικά 
Τα παθητικά στοιχεία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

Οι αντιστάσεις 
Τα καλώδια 
Τα πηνία 
Οι πυκνωτές 
Πηγές τάσης 
Πηγές έντασης 

Συνδεσμολογίες στοιχείων κυκλωμάτων 
Εν σειρά συνδεσμολογίες 
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Παράλληλες συνδεσμολογίες 
Μικτές συνδεσμολογίες 
Ο νόμος του Ohm 
Ο νόμος του Kirkhoff 
Ο νόμος του 

 
Κεφάλαιο 2. Τα Ηλεκτρικά Κυκλώματα 
Μεταβατικά φαινόμενα 

Το κύκλωμα RC 
Το κύκλωμα RL 
Το κύκλωμα RLC 

Η μόνιμη ημιτονοειδής κατάσταση 
Ο συντονισμός και εφαρμογές του 

Τεχνικές επίλυσης δικτύων 
Το θεώρημα των βρόγχων 
Το θεώρημα των κόμβων 
Το θεώρημα της επαλληλίας 

Θεωρήματα δικτύων 
Αντίσταση εισόδου-εξόδου-μεταφοράς 
Το θεώρημα Norton-Thevenin 

 Το θεώρημα της μεταφοράς 
Εφαρμογές ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

3φασικά κυκλώματα 
Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 
Τεχνολογία υψηλών τάσεων 

Το πεδίο συχνότητας 
 Ανάλυση Fourier 
 Ανάλυση Laplace 

Σύνθεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
 
Κεφάλαιο 3. Η Ηλεκτρονική Τεχνολογία 
Τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία 

Η δίοδος 
Το transistor 
Το FET 
Το thyristor 
Τα transistors ισχύος 

Οι βασικές τεχνικές παρασκευής των ηλεκτρονικών στοιχείων 
Οι τεχνολογίες κενού 
Η τεχνική Chohraslki 
Οι τεχνικές κατασκευής λεπτών υμενίων 
Λιθογραφία-χάραξη-πακετάρισμα 
Ολοκληρωμένα κυκλώματα 

Οι βασικές εφαρμογές των ηλεκτρονικών στοιχείων 
Η κυψέλη τυχαίας προσπέλασης μνήμης 

 Τα μέσα εγγραφής και ανάγνωσης πληροφορίας 
 Φωτοβολταϊκές κυψέλες 
 Κυψέλες καυσίμου 
 Μικρο-ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα 
 
Κεφάλαιο 4. Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Μετρήσεις 
Θεωρία σφαλμάτων 
Ηλεκτρικά όργανα μετρήσεων 
Ηλεκτρονικά όργανα μετρήσεων 
Μετρήσεις βασικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 
Μετρήσεις I-V και μετρήσεις ισχύος  
Εισαγωγή στους αισθητήρες 
Μηχανικοί αισθητήρες 
Αισθητήρες πεδίου 
Θερμοδυναμικοί αισθητήρες 
Χημικοί αισθητήρες 
Ο βρόχος μαγνητικής υστέρησης 
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Ο βρόχος μαγνητοσυστολής 
Ο βρόχος μαγνητοαντίστασης 
Μετρήσεις με δινορρεύματα 
Παραμετρικός έλεγχος 

Κεφάλαιο 5. Εφαρμογές Ηλεκτρικής Ισχύος 
Τήξη με συνεχές ρεύμα 
Τήξη με εναλλασσόμενο 
Τήξη με επαγωγικό φούρνο 
Τήξη με laser 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη και στο εραγστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις (σε ώρες) 26 
Εργαστηριακές ασκήσεις 26 

Συγγραφή ασκήσεων/ εργασίας 25 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος: 127 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει επίλυση 
κυκλωμάτων και ερωτήσεων κρίσης απο το εργαστήριο 
ΙΙ. Εργαστηριακή απόδοση (30%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Ε. Χριστοφόρου, Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.3.46.3 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΊΑΣΗ – ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :    ------ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=sxediasi_efarmogwn_plirofori
kis 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Επίπεδο 5: Ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής και επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών. 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών (Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the 
use of necessary technologies)  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (Adapt to new situations) 
• Λήψη αποφάσεων (Make decisions) 
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• Αυτόνομη εργασία (Work autonomously) 
• Ομαδική εργασία (Work in teams) 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον (Work in an international context)   
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (Respect natural environment)  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής (Be critical and self-critical)  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης (Advance free, creative 

and causative thinking) 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Εκπαίδευση με την χρήση υπολογιστών στο κάθε λογισμικό 
ξεχωριστά, με επιτόπου ασκήσεις και επίλυση προβλημάτων. 
Όλοι οι φοιτητές ακολουθούν βήμα-βήμα την ανάπτυξη μικρών 
εφαρμογών μετά από επεξήγηση στον πίνακα. Ένας φοιτητής 
επιλέγεται πάντα ώστε να υποβοηθάει το μάθημα με προβολή 
της οθόνης του στον τοίχο ώστε όλοι οι φοιτητές να μπορούν αν 
ελέγχουν την ορθότητα του δικού τους λογισμικού αλλά και να 
βλέπουν το αποτέλεσμα, συγκρίνοντας με το δικό τους στην 
δική τους οθόνη. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Το MathCad είναι ένα περιβάλλον όπου ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις 
και να σχεδιάζει διαγράμματα. Tο περιβάλλον της γλώσσας VISUAL BASIC 6.0 Professional δίνει την 
δυνατότητα παραγωγής κανονικού κώδικα προγραμμάτων επαγγελματικών προδιαγραφών που τρέχουν σε 
περιβάλλον MICROSOFT WINDOWS. 
 
Μετά την λήξη των μαθημάτων, ο φοιτητής έχει στην διάθεσή του δύο ισχυρά εργαλεία επίλυσης όλων των 
προβλημάτων του, μαθηματικών, γραφικών, αυτοματισμών, επικοινωνίας με το internet, βάσεων 
δεδομένων, επικοινωνίας με άλλα μηχανήματα, συνοπτικά εφαρμογών που δεν θα διαφέρουν σε τίποτα από 
τις εμπορικές εφαρμογές που γνωρίζουμε. 
 
Μέρος 1: MathCAD 
Εισαγωγή στο MathCAD και στο περιβάλλον προγραμματισμού του. Σύνταξη και παραδείγματα κώδικα με 
χρήση των βασικότερων εντολών. Προγραμματισμός. Γραφικά. Παραδείγματα με επίλυση προβλημάτων 
που είναι χρήσιμα για μηχανικούς μεταλλείων - μεταλλουργούς. 
 
Μέρος 2: Visual Basic 6 
Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμούς, στο περιβάλλον της και στις εφαρμογές που αυτή καλύπτει, 
εμπορικά αλλά και επιστημονικά. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός και έτοιμα αντικείμενα/εργαλεία της 
γλώσσας καθώς και η λειτουργία και χρήση τους. Μεταβλητές, τύποι μεταβλητών και μεθοδολογίες ορισμού 
αυτών. Βασικές εντολές. Βρόγχοι επανάληψης. Δομές απόφασης. Υπορουτίνες (methods and subroutines) 
και συναρτήσεις (functions). Γεγονότα (events) και αυτοματισμοί. Χειρισμός λαθών. Βάσεις δεδομένων. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Μαθήματα 
 

36 

 - 
Εργαστηριακών Ασκήσεων 
(Laboratory work) 

- 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και 
άρθρων. (Study and analysis of 
scientific papers and book 
chapters) 

12 

Φροντιστήριο (Seminars) 
Εκπόνηση μελέτης (Case study) 

12 

  
  
Αυτοτελής Μελέτη (Autonomous 
study) 

40 

  
  
 
Σύνολο Μαθήματος : 
 

 
100 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος του εξαμήνου με γραπτή 
εξέταση. Δίνονται ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
αναμεμιγμένες με ερωτήσεις κρίσεως. Ο τελικός βαθμός είναι 
ένας, και προκύπτει συνήθως από αυτό το γραπτό. Ωστόσο 
είναι επιλογή των φοιτητών να αναλάβουν εργασία (ανάπτυξη 
λογισμικού που επιλύει ένα πρόβλημα) και να υποβοηθήσουν 
τον παραπάνω βαθμό με επιπλέον μονάδες, που δεν 
ξεπερνούν το σύνολο των 4 μονάδων στα 10, μέσα στο 
εξάμηνο. Το πλήθος των εργασιών αυτών δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τις δύο, με άριστα μέχρι και 2 μονάδες η κάθε μία. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• MathCAD manual από τον ιστοχώρο της εταιρείας του λογισμικού 
• Visual Basic manual από τον ιστοχώρο της εταιρείας του λογισμικού 
• Διάφορα φόρα στο internet που προτείνονται επιτόπου κατά την διάρκεια του μαθήματος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7227 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 3 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 3 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : [ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΝΩΣΕΩΝ]: 
Γνώσεις Μαθηματικής Ανάλυσης και Γραμμικής Άλγεβρας. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=M
ETAL1023 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Γνώσεις: 
• Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις αριθμητικές μεθόδους για την επίλυση γραμμικών 

συστημάτων, μη γραμμικών εξισώσεων, διαφορικών εξισώσεων, για την παρεμβολή και την προσέγγιση 
δεδομένων και για τον προσεγγιστικό υπολογισμό ολοκληρωμάτων. 

• Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των αριθμητικών 
μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας για τα οποία είτε δεν υπάρχει 
αναλυτική λύση, είτε αυτή είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. 
 

Δεξιότητες: 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα: 
• Έχει κατανοήσει τις βασικές μεθόδους της Αριθμητικής Ανάλυσης α) για την επίλυση γραμμικών 

συστημάτων, μη γραμμικών εξισώσεων και διαφορικών εξισώσεων β) για την παρεμβολή και την 
προσέγγιση δεδομένων και γ) για τον προσεγγιστικό υπολογισμό ολοκληρωμάτων. 

• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών των επαναληπτικών μεθόδων και μπορεί αποτελεσματικά 
να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα κριτήρια διακοπής τους. 
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• Είναι σε θέση διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των μεθόδων και να επιλέγει την καταλληλότερη για την 
επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. 

• Είναι σε θέση να αναλύει α) τις ασυμπτωτικές ιδιότητες και τη συμπεριφορά των προσεγγιστικών 
μοντέλων β) τη αριθμητική ευστάθεια των αριθμητικών λύσεων και γ) τις αλγοριθμικές και υπολογιστικές 
ιδιότητες που αντιστοιχούν στις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης. 

• Έχει κατανοήσει την επίδραση των σφαλμάτων πεπερασμένης αριθμητικής του υπολογιστή και των 
σφαλμάτων των μεθόδων και είναι σε θέση να υπολογίζει τα φράγματα σφαλμάτων των προσεγγιστικών 
λύσεων. 

• Είναι σε θέση να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την επίλυση σύνθετων πρακτικών 
προβλημάτων με χρήση των μεθόδων της Αριθμητικής Ανάλυσης. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 
• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycourses. 

Αριθμητικά Σφάλματα στον υπολογιστή. 
Γραμμικά Συστήματα: Άμεσες μέθοδοι (Gauss, μέθοδοι παραγοντοποίησης). Ευστάθεια γραμμικών 
συστημάτων. Επαναληπτικές μέθοδοι (μέθοδος Jacobi, Gauss-Seidel), υπολογισμός των ιδιοτιμών. 
Επίλυση μη Γραμμικών Εξισώσεων: Μέθοδοι Διχοτόμησης, Σταθερού Σημείου, Newton-Raphson, Τέμνουσας.  
Μέθοδος Newton για μη γραμμικά συστήματα. 
Παρεμβολή: Πολυωνυμική παρεμβολή και σφάλμα παρεμβολής, Παρεμβολή σε μορφή Lagrange και σε 
μορφή Newton. 
Αριθμητική Ολοκλήρωση: Μέθοδοι Νewton-Cotes, Απλοί και σύνθετοι τύποι αριθμητικής ολοκλήρωσης 
τραπεζίου και Simpson. 
Διαφορικές Εξισώσεις: Πρόβλημα αρχικών τιμών για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, γενικά περί αριθμητικών 
μεθόδων, σφάλματα των αριθμητικών μεθόδων. Μέθοδοι απλού βήματος (Euler, Taylor, Runge-Kutta). 
Μέθοδοι πολλών βημάτων (μέθοδοι Adams, Πρόβλεψης-Διόρθωσης). Πρόβλημα Συνοριακών Τιμών, 
Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών. 
Θεωρία Προσέγγισης: Διακριτή προσέγγιση με ελάχιστα τετράγωνα, πολυωνυμική και εκθετική προσέγγιση. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου (ώρες) 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις που περιλαμβάνουν 
διδασκαλία θεωρίας και 
θεωρητικών/αποδεικτικών και 
πρακτικών/υπολογιστικών 
ασκήσεων που εστιάζουν στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών 
Αριθμητικής Ανάλυσης 

52 

Αυτόνομη Μελέτη (ώρες) 38 

Σύνολο Μαθήματος (ώρες): 90 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά. 
 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις θεωρίας. 
- Περιγραφή Μεθόδων. 
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα. 
- Υπολογιστικές ασκήσεις με χρήση αριθμομηχανής. 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ρητά προσδιορισμένα και 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ιστοσελίδα του 
μαθήματος στο mycourses. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Ελληνική Βιβλιογραφία: 
• Ακρίβης Γ. και Δουγαλής Β., Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 5η 

έκδοση, Ηράκλειο, 2004. 
• Μισυρλής Ν., Αριθμητική Ανάλυση, Μια Αλγοριθμική Προσέγγιση, Αθήνα, 2009. 
• Μπακόπουλος Α. και Χρυσοβέργης Ι., Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση, Εκδόσεις Συμεών. 
• Παπαγεωργίου Γ. και Τσίτουρας Χ., Αριθμητική Ανάλυση με εφαρμογές σε Matlab και Mathematica, 

Εκδόσεις Τσότρας, 2015. 
• Σαρρής Ι. και Καρακασίδης Θ., Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, 3η Έκδοση, 

Εκδόσεις Τζιόλα, 2015. 
 
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία: 
• Bradie B., A Friendly Introduction to Numerical Analysis, Pearson Education International, 2006. 
• Burden R. and Faires D., Numerical Analysis, 9th  Edition, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2010. 
• Sauer T, Numerical Analysis, Pearson Addison Wesley, 2006. 
• Süli E. and Mayers D., An Introduction to Numerical Analysis, Cambridge University Press,2003. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
• IMA Journal of Numerical Analysis. 
• Mathematics of Computation. 
• SIAM Journal on Numerical Analysis. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ε.Μ.Π 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλική Γλώσσα 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σεπερίπτωσηπουοιδιδακτικές απονέμονταισεδιακριτάμέρη 
τουμαθήματοςπ.χ.Διαλέξεις,ΕργαστηριακέςΑσκήσειςκ.λπ.Ανοι 

διδακτικέςαπονέμονταιενιαίαγιατοσύνολοτουμαθήματος 
αναγράψτετιςεβδομαδιαίεςώρες διδασκαλίαςκαιτοσύνολοτων διδακτικών μονάδων / 

ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 2 0 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικέςμέθοδοιπουχρησιμοποιούνταιπεριγράφονταιαναλυτικάστο 4. 

  

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
ΓενικούΥποβάθρου,ΕιδικούΥπόβαθρου,Ειδικότητας Υποχρεωτικό με δυνατότητα απαλλαγής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   ΟΧΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαιΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική και Αγγλική  

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS : ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=CIVIL1166  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• ΠεριγραφήτουΕπιπέδουτωνΜαθησιακώνΑποτελεσμάτωνγιακάθεένακύκλοσπουδώνσύμφωναμεΠλαίσιο 

ΠροσόντωντουΕυρωπαϊκούΧώρουΑνώτατηςΕκπαίδευσης 
• ΠεριγραφικοίΔείκτεςΕπιπέδων6,7&8τουΕυρωπαϊκούΠλαισίουΠροσόντωνΔιάΒίουΜάθησηςκαι Παράρτημα Β 
• ΠεριληπτικόςΟδηγόςσυγγραφήςΜαθησιακώνΑποτελεσμάτων 

Το μάθημα στοχεύει στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών 
στη χρήση της γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια (ανάπτυξη 
γλωσσικής επίγνωσης). Επιπλέον στόχοι:  

• Εμπλουτισμός λεξιλογίου μέσα από αυθεντικά κείμενα.  
• Εξάσκηση σε γραμματικές και συντακτικές δομές της γλώσσας. 
• Εξάσκηση στην κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου.  

Οι βασικοί άξονες των μαθημάτων είναι:  
α) Κατανόηση γραπτού λόγου (κείμενα από ποικίλες πηγές)  
β) Γλωσσική επίγνωση (Γραμματική/ Λεξιλόγιο)  
γ) Παραγωγή Γραπτού λόγου. 

Το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο στοχεύει το μάθημα είναι το Γ1, όπως ορίζεται από το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει 
σημασίες που υπονοούνται.  

• Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις.  
• Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς 

και επαγγελματικούς σκοπούς.  
• Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, 

επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και 
μηχανισμών συνοχής. 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CIVIL1166
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνονταςυπόψητιςγενικέςικανότητεςπουπρέπειναέχειαποκτήσειοπτυχιούχος(όπωςαυτέςαναγράφονταιστο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση,ανάλυσηκαισύνθεσηδεδομένωνκαι 
πληροφοριών,μετηχρήσηκαιτωναπαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμόςστηδιαφορετικότητακαιστηνπολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμόςστοφυσικόπεριβάλλον 
Επίδειξηκοινωνικής,επαγγελματικήςκαιηθικήςυπευθυνότητας 
καιευαισθησίαςσεθέματαφύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο,Εξαποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη – δια ζώσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

ΧρήσηΤ.Π.Ε.στηΔιδασκαλία,στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στηνΕπικοινωνία 

μετουςφοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας my courses, συνεχής 
ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές μέσω email  

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης τουφοιτητή 
γιακάθεμαθησιακήδραστηριότητακαθώςκαι 
οιώρεςμηκαθοδηγούμενηςμελέτηςώστεο συνολικός 
φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Διαλέξεις (ώρες) 26 

 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
26 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, ΕργαστηριακήΕργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία,Άλλη/Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλήςεπιλογής 
-  Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών  
- Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
- Ασκήσεις ανάπτυξης συντομων τεχνικών κειμένων  

 
 

  

Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στην χρήση της 
γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια (ανάπτυξη γλωσσικής 
επίγνωσης 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Διανέμονται σημειώσεις απο τη διδάσκουσα οι οποίες προσαρμόζονται στο επίπεδο των φοιτητών κάθε 
εξαμήνου 



  

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
Ασκήσεις 

Διδασκαλίας Εργαστ. Φροντ. 
 

 
Α Υποχρεωτικά   

9.2.75.4 1. Θεωρία Πιθανοτήτων 
 & Στατιστική 2 2 - 
5.1.80.4 2. Αναλυτική Χημεία &    

 Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης 2 3 - 
7.3.05.4 3. Κοιτασματολογία 2 2 - 
7.2.05.4 4. Φαινόμενα Μεταφοράς Ι 2 1 - 
7.2.06.4 5. Διαχείριση Ενέργειας -    

 Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας 2 - 1 
7.1.01.4 6. Μεταλλευτική Έρευνα 4 1 - 

  14 9 1 
Σύνολο ωρών 24 

Β Κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά 
Ξένες Γλώσσες 

Υποχρεωτική η επιλογή μιάς (1) 
 

1. Αγγλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 2 - - 
2. Γαλλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία 2 - - 

 

 
Τελικό σύνολο ωρών 26 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.2.75.4.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 4 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις  4 5 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική), αν υπάρχει ενδιαφερόμενος 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα παρέχει  

• το θεωρητικό υπόβαθρο της κλασικής στατιστικής συμπερασματολογίας  

• τα εργαλεία της μεθοδολογίας αυτής (κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης, εκτέλεση ελέγχων υποθέσεων) 
για βασικές περιπτώσεις όπως η σύγκριση μέσων τιμών 

• τη δυνατότητα εφαρμογής αυτών των μεθόδων μέσω του υπολογιστή 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• να κατανοήσει τις θεμελιώδεις έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων 
• να εφαρμόσει τις βασικές μεθόδους της κλασικής στατιστικής συμπερασματολογίας 
• να εφαρμόσει το μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης  
• να κρίνει την ικανότητα του μοντέλου ως περιγραφή των δεδομένων  
• να υπολογίσει προβλέψεις από το μοντέλο. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 

 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση στατιστικών πακέτων (Minitab, R) 
 
 
 
 

 

i. Περιγραφική Στατιστική  
ii. Ορισμοί πιθανότητας, νόμοι και ιδιότητές της. Υπό συνθήκη πιθανότητα. Ανεξαρτησία ενδεχομένων. 

Ολική πιθανότητα. Τύπος Βayes.  
iii. Τυχαία μεταβλητή και κατανομή της. Μέση τιμή, διασπορά και ιδιότητές τους. Ειδικές κατανομές. 

Διμεταβλητές τυχαίες μεταβλητές. 
iv. Κεντρικό οριακό θεώρημα 
v. Δειγματικές κατανομές χ2, t και F 
vi. Εκτίμηση κατά σημείο, διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων. 
vii. Γραμμικό μοντέλο: εκτίμηση και έλεγχοι παραμέτρων, συντελεστής προσαρμογής, πρόβλεψη. 
viii. Εφαρμογές με στατιστικά πακέτα (Minitab, R) 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 52 
Ασκήσεις 26 

Αυτοτελής Μελέτη 47 

Σύνολο Μαθήματος: 125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) 

- Επίλυση προβλημάτων
- Ερμηνεία αποτελεσμάτων στατιστικής ανάλυσης

ΙΙ. Ασκήσεις (20%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

«ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», Γ. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ &  Ι.ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ,  ΣΥΕΜΩΝ 
2010  

«ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ», Γ.Χ. ΖΙΟΥΤΑΣ, ΣΟΦΙΑ 2016 

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» (6η ΕΚΔΟΣΗ), D.C. MONTGOMERY & 
G.C.RUNGER, ΤΖΙΟΛΑ 2017
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7232 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 4 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΜΑ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 3  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :   - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1024 
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην επιστήμη της Αναλυτικής Χημείας (Κλασική Χημική 
Ανάλυση) και ΦΜΑ (Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης) και των εφαρμογών κυρίως σε πεδία ενασχόλησης 
των Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της Αναλυτικής 
Χημείας και των ΦΜΑ με απώτερο στόχο στην κατανόηση και επίλυση ενός αναλυτικού προβλήματος. 
Επίσηςστην κατανόησης της τυχόν απαραίτητης προκατεργασίας του δείγματος πριν την χημική του 
ανάλυση κυρίως όταν εφαρμόζονται οι ΦΜΑ. 

Στο μάθημα της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων διδάσκονται οι κυριότερες κλασικές και 
ενόργανες μέθοδοι χημικής ανάλυσης – ΦΜΑ  από κάθε κατηγορία (π.χ.ογκομετρικές μέθοδοι , 
φασματομετρικές μέθοδοι κλπ) έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική θεωρητική κάλυψη όλων των 
Μεθόδων Χημικής Ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακό επίπεδο στην βιομηχανία, αλλά και 
των εφαρμογών τους. Το μάθημα αυτό αποτελεί τη βάση σε πιθανά μαθήματα εμβαθύνσεων ελέγχου 
ποιότητας διεργασιών, προϊόντων και του περιβάλλοντος. 

•   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος (θεωρίας και εργαστηρίων) ο φοιτητής / τρια θα είναι σε 
θέση να:  

 
Όσον αφορά την Αναλυτική  Χημεία (Κλασική Χημική Ανάλυση) 

 
• Να ελέγχει ποιοτικά με απλές μεθόδους κλασικής ανάλυσης ιόντα σε υδατικά διαλύματα (ποιοτική 

ανάλυση) 
• Διακρίνει τις κυριότερες μεθόδους κλασικής ποσοτικής χημικής ανάλυσης και να περιγράφει τα βασικά 

τους χαρακτηριστικά. 
• Προτείνει κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας/ προετοιμασίας του δείγματος, καθώς και μέθοδο 

κλασικής ανάλυσης ανάλογα με το υφιστάμενο ποσοτικό αναλυτικό πρόβλημα. 
• Υπολογίζει την ποσότητα των χημικών ειδών που βρίσκονται σε ένα δείγμα με βάση τις ποσοτικές 

πληροφορίες (όγκος πρότυπου διαλύματος αντιδραστηρίου που καταναλώθηκε/ ποσότητα ιζήματος 
που σχηματίσθηκε) των μεθόδων κλασικής χημικής ανάλυσης. 

• Παραλαμβάνει τις μετρήσεις, να τις αξιολογεί, να τις επεξεργάζεται στατιστικά και να παρουσιάζει το 
τελικό αποτέλεσμα μιας ποσοτικής κλασικής χημικής ανάλυσης με ορθό τρόπο. 

 
Όσον αφορά την ΦΜΑ (Ενόργανη Χημική Ανάλυση) 
 
• Να αναγνωρίζει τα βασικά θεωρητικά και οργανολογικά χαρακτηριστικά των κυριότερων μεθόδων των 

ΦΜΑ και της αντίστοιχης οργανολογίας. 
• Ερμηνεύει και αξιολογεί τα λαμβανόμενα αποτελέσματα - διαγράμματα (φάσματα, χρωματογραφήματα, 

θερμογραφήματα) και να αξιολογεί την ποιοτική και ποσοτική πληροφορία που αυτά εμπεριέχουν. 
• Επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο ή συνδυασμό μεθόδων ΦΜΑ για την επίλυση ενός συγκεκριμένου 

αναλυτικού προβλήματος. 
• Να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων στις ΦΜΑ και με βάση αυτή να 

προτείνει την μεθοδολογία ανάλυσης του δείγματος με την συγκεκριμένη ΦΜΑ που επέλεξε. 
• Υπολογίζει την ποσότητα των χημικών ειδών που βρίσκονται σε ένα δείγμα με βάση τις ποσοτικές 

πληροφορίες (ένταση σήματος, εμβαδό κορυφής) που δίνει η ΦΜΑ. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εισαγωγή στην Κλασική Χημική Ανάλυση. 
Δειγματοληψία και προετοιμασία του δείγματος προς ανάλυση. 
Εισαγωγή στην Ποιοτική Ανάλυση. 
Χημική Ισορροπία. 
Θεωρία Οξέων-Βάσεων. 
Ογκομετρικές αναλύσεις Οξέων - Βάσεων. 
Θεωρία Συμπλόκων. 
Ογκομετρικές αναλύσεις Συμπλόκων. 
Θεωρία Οξειδοαναγωγής. 
Ογκομετρικές αναλύσεις Οξειδοαναγωγής. 
Ογκομετρικές αναλύσεις Καταβυθίσεων. 
Σταθμική ανάλυση 
Εισαγωγή στην Ενόργανη Χημική Ανάλυση. 
Μεθοδοι βαθμονόμησης  ΦΜΑ για ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων. 
Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης (AAS). 
Φασματομετρία περίθλασης ακτίνων Χ (XRD).  
Mικροσκοπία Ηλεκρονιακής Σάρωσης : (SEM) 
Φασματομετρία υπεριώδους- ορατού (UV-Vis). 
Φασματομετρία υπερύθρου (IR, FT-IR). 
Θερμικές μέθοδοι: Θερμοβαρυμετρία (TGA). 
Χρωματογραφικές Μέθοδοι: Αέρια Χρωματογραφία (GC) 
Ηλεκτρομετρικές Μέθοδοι: πεχαμετρία, αγωγιμομετρία, αυτόματες τιτλοδοτήσεις 
Ειδικές Αναλυτικές Τεχνικές : Στοιχειακός Αναλυτής C, S  
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ιστοσελίδας 
μαθήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΜΠ 
mycourses. 
Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών. 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις (διωρες) 13 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 
(τρίωρες). 

14 

Ομαδικές Εργασίες στις  
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

12 

  

Εργαστηριακή αυτοτελής μελέτη  12 
Θεωρητική αυτοτελής μελέτη 52 
  
  
  
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
103 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις κατανόησης των θεωρητικών  αρχών των 
μεθόδων της Κλασικής Χημικής Ανάλυσης και των ΦΜΑ. 

- Αναλυτικό πρόβλημα στην Κλασική  Ποιοτική Χημική 
Ανάλυση. 

- Υπολογιστικές ασκήσεις μεθόδων κλασικής χημικής 
Ανάλυσης και ΦΜΑ σε Ποσοτικούς προσδιορισμόούς 
χημικών ειδών σε δείγματα. 

- Ασκήσεις επί της Αναλυτικής διαδικασίας μιας 
συγκεκριμένης Χημικής Ανάλυσης. 

 
 
ΙΙ. Εργαστηριακές ασκήσεις  (50%) που 
περιλαμβάνει:  

- Φυσική παρουσία και συμμετοχή κατά την 
διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης 

- προφορική ή και γραπτή εξέταση κατά την 
διάρκεια ή στο τέλος της εργαστηριακής 
άσκησης.  

- παράδοση ομαδικής εργασίας (πειραματικής 
ή και θεωρητικής). 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
1. Σ. Λιοδάκης «Αναλυτική Χημεία Θέματα και Προβλήματα», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 

2001 

2. D. A. Skoog, F.J. Holler and T.A. Nieman "Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης",  (μτφ. 5ης έκδ. Μ. 
Καραγιάννης, Κ. Ευσταθίου, Ν. Χανιωτάκης), Εκδ. Κωσταράκης, Αθήνα 2003. 

3. Daniel C. Haris, «Ποσοτική Χημική Ανάλυση», Τόμος Β, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 

Ηράκλειο, 2010. 

4. Δ.Γ. Θεμελής, Α.Σ. Ζώτου «Αναλυτική Χημεία», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2017 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Analytical Chemistry 

Analytica Chimica Acta 

Talanta 

Analyst 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.05.4 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 4 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 5 
Ασκήσεις Πράξης 2  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού υποβάθρου (βασικός κύκλος σπουδών) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Κοιτασματολογίας και των Ορυκτών 
Πρώτων Υλών. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της 
κοιτασματολογίας, στον τρόπο δημιουργίας των κοιτασμάτων και συγκεκριμένα στις γεωλογικές διεργασίες 
που λαμβάνουν χώρα κατά τον σχηματισμό τους, όπως π.χ. μαγματισμός, υδροθερμική δραστηριότητα, 
αποσάθρωση-διάβρωση κλπ. Επίσης, αναλύεται ο τρόπος που αναπτύσσονται τα κοιτάσματα στο χώρο, 
τις μορφές και τον ιστό τους ανάλογα με τον κάθε τύπο, όπως και τα γεωχημικά χαρακτηριστικά τους.  

Επίσης, δίνονται οικονομικο-τεχνικά στοιχεία για κάθε τύπο κοιτάσματος, καθώς και το αντίστοιχο 
επιχειρησιακό/οικονομικό περιβάλλον και την κατανόηση της συνολικής εικόνας της ανάπτυξης ενός 
μεταλλείου/λατομείου και των απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση του. 

Τελικός στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της 
κοιτασματολογικής έρευνας και της διεπιστημονικής προσέγγισης μεταξύ απόφοιτων της σχολής και 
επιστημόνων άλλων κλάδων, όπως γεωλόγοι, στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και τέλος στην 
εκμετάλλευση των Ορυκτών Πόρων.   
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• Αναγνωρίζει τις βασικές γεωλογικές διεργασίες που συμβαίνουν στο υπέδαφος και οδήγησαν στη 

δημιουργία των κοιτασμάτων. 
• Αναπαραστά το παλαιοπεριβάλλον και να μπορεί να αναγνωρίζει διάφορους τύπους κοιτασμάτων. 
• Αναγνωρίσει τα βασικά κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά μιας εκμετάλλευσης με βάση τον κάθε 

κοιτασματολογικό τύπο/μοντέλο. Ενδεικτικά αναφέρονται η μορφή ανάπτυξης στο χώρο, η ορυκτολογία 
και ο ιστός μεταλλεύματος, στοιχεία που καθορίζουν τη μεθοδολογία εξόρυξης και κατεργασίας του 
μεταλλεύματος και κατ΄ επέκταση τα οικονομικά χαρακτηριστικά μιας εκμετάλλευσης. 

• Αναγνωρίσει τα κύρια συστατικά, αλλά και τα πιθανά παραπροϊόντα που μπορεί να αυξήσουν την 
οικονομική απόδοση μιας εκμετάλλευσης, ανάλογα με τον τύπο του κοιτάσματος. 

• Αναγνωρίσει το πιθανό περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» του κάθε τύπου κοιτάσματος και να εφαρμόσει 
το καταλληλότερο πρόγραμμα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.  

• Έχει γνώση των εργαστηριακών μεθόδων και των τεχνικών που μπορεί να εφαρμόσει για τον έλεγχο 
των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του εξορυσσόμενου υλικού. 
 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

i. Βασικές έννοιες, ορισμοί, σημασία της έρευνας, της αξιοποιήσης και τέλος της συμβολής των 
ορυκτών πρώτων υλών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική-πολιτιστική ανάπτυξη και 
εξέλιξη του ανθρώπου.  

ii. Γενικά χαρακτηριστικά των κοιτασμάτων (μορφές, δομές, ιστός), πρακτική σημασία των 
μορφών ανάπτυξης και των ιστών των μεταλλευμάτων για τους φοιτητές της σχολής. 

iii. Μαγματισμός, ανάπτυξη και δημιουργία υδροθερμικών συστημάτων, συμβολή στη δημιουργία 
κοιτασμάτων. 

iv. Υδροθερμικές εξαλλοιώσεις, μεταλλογενετικές επαρχίες. 
v. Παλαιές και νέες ταξινομήσεις – μοντέλα κοιτασμάτων. 
vi. Τύποι κοιτασμάτων. Αναφορά στους σημαντικότερους τύπους κοιτασμάτων με βάση τη 

σημασία τους στην παγκόσμια οικονομία και την παρουσία τους στον Ελλαδικό χώρο.  
vii. Ενδεικτικά αναφέρονται: Κοιτάσματα Cr (εστρωμένες διεισδύσεις, οφιολιθικά συμπλέγματα), 

μαγματικά κοιτάσματα Cu-Ni-Co, κοιτάσματα πλατινοειδών (PGE), τύπου Skarn, τύπου 
συμπαγών θειούχων από αντικατάσταση σε ανθρακικά πετρώματα, πορφυρικού τύπου, 
επιθερμικού τύπου, τύπου συμπαγών θειούχων στον θαλάσσιο πυθμένα (VMS), μαγνησίτη 
φλεβικού τύπου, τύπου οξείδωσης και υπεργενετικού εμπλουτισμού, υπολειμματικού τύπου (Al 
και Fe-Ni), προσχωματικού τύπου, κόνδυλοι Mn, εβαπορίτες, φωσφορίτες, μεταμορφωμένα και 
μεταμορφωσιγενή  

viii. Καύσιμες ορυκτές πρώτες ύλες (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Ανάπτυξη των 
γενικών χαρακτηριστικών τους, του τρόπου δημιουργίας, των επιμέρους κατηγοριών, των 
μεθοδολογιών εκμετάλλευσης, ενώ δίνονται και ορισμένα στοιχεία για την εκμετάλλευσή τους 
στον Ελλαδικό χώρο. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές. Υποστήριξη 
Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Mycourses 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην αναγνώριση και 
σχεδίαση γεωλογικών δομών 
(επιφάνεια και υπέδαφος) και κατ’ 
επέκταση στα κοιτασματολογικά 
χαρακτηριστικά των επιμέρους 
περιοχών 
 

40 

Εργαστηριακή μελέτη φυσικών 
μακροσκοπικών δειγμάτων 
μεταλλευμάτων και εξέτασή τους 
στο οπτικό μικροσκόπιο για 
αναγνώριση των μεταλλικών 
φάσεων (ορυκτών) και της 
δομής/ιστού του εξορυσσόμενου 
υλικού και πως η μελέτη αυτή 
σχετίζεται με τον τρόπο και τη 
διαδικασία εκμετάλλευσης των 
ορυκτών πρώτων υλών 
 

40 

Αυτοτελής Μελέτη 24 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
130 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Γραπτές τελικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ανάπτυξης στοιχείων 
θεωρίας (50%). 

- Σχεδίαση χαρτών με αντικείμενο την αναγνώριση 
κοιτασματολογικών-γεωλογικών δεδομένων (50%). 

- Προφορική εξέταση της μελέτης δειγμάτων μεταλλευμάτων 
στο φυσικό φως και στο οπτικό μικροσκόπιο 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  
• Cox, D.P. & Singer, D.A. (1986) Mineral Deposit Models. U.S. Geological Survey, Bull. 1693, 379p. 
• Evans, A.M. (1997) An introduction to geology and its environmental impact. Blackwell Science ltd, 

Oxford, 364p. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Economic Geology 
• Ore Geology Reviews 
• Resource Geology 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.05.4 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 4 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ι 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις, Ασκήσεις  3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1057 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα «Φαινόμενα Μεταφοράς Ι» εξετάζει τις ιδιότητες των ρευστών και την συμπεριφορά τους υπό την 
επίδραση διατμητικών τάσεων, δηλαδή τη ροής τους. Το πρόβλημα της ροής των ρευστών είναι ένα γενικό 
πρόβλημα που απαντάται τόσο σε φυσικά συστήματα (π.χ. ωκεανογραφία, μετεωρολογία, υδρολογία κ.λ.π.) 
όσο και σε μηχανικά συστήματα που έχουν επινοηθεί από τον άνθρωπο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
του (π.χ. μεταφορά ρευστών με δίκτυα σωληνώσεων, στροβιλομηχανές, πνευματική μεταφορά, χημικοί 
αντιδραστήρες, μηχανική ανάμειξη και ανάδευση, κ.λ.π.). 

Στο μάθημα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις φυσικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα ρευστά (όπως 
το ιξώδες), στο τρόπο απεικόνισης της κίνησης των ρευστών (πεδία ροής) και στα χαρακτηριστικά είδη 
κίνησης των ρευστών (είδη ροής). Θα αναλυθεί μαθηματικά το γενικό πρόβλημα της ροής των ρευστών 
εφαρμόζοντας τους βασικούς νόμους της μηχανικής και της θερμοδυναμικής σε μικροσκοπικούς και 
μακροσκοπικούς όγκους ελέγχου. Τέλος θα αναπτυχθούν ως εφαρμογές των φαινομένων μεταφοράς, τα 
μηχανικά συστήματα μεταφοράς ρευστών σε σωληνώσεις, παρουσία και απουσία αντλιών σε αυτά. 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

My courses 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 39 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή και Βασικές Ιδιότητες των ρευστών  
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πεδίο Ροής Ρευστών 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μακροσκοπικά Ισοζύγια Μάζας, Ενέργειας και Ορμής   
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διαφορικά (Μικροσκοπικά) Ισοζύγια Μάζας, Ενέργειας και Ορμής  
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μεταφορά Ρευστών με Δίκτυα Σωληνώσεων - ΑΝτλίες Μεταφοράς Ρευστών   
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εξωτερική Ροή Ρευστών   
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εργασίες (Ασκήσεις 
Κατανόησης) 

26 

  

  

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 35 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
100 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η Αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται με την τελική γραπτή 
εξέταση του μαθήματος 

 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Προτεινόμενο Σύγγραμμα 
  
Μηχανική των Ρευστών, Σ.Α. Αυλωνίτης, Δ.Α Αυλωνίτης, Εκδόσεις ΙΩΝ 
Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 
  
Poirier D.R., G.H. Geiger. Transport Phenomena in Materials Processing. TMS, 1994 
Streeter V.L., E.B. Wylie, K.W. Bedford. Fluid Mechanics. McGraw-Hill, 1998 
Gerhart P.H., R.J. Gross, J.I. Hochstein. Fundamentals of Fluid Mechanics 2nd Ed. Addison-Wesley 
Publishing Co, 1992 
Bird R.B., W. E. Stewart, E.N. Lightfoot. Trasnport Phenomena 2nd Ed. John Wiley & Sons, 2002 
Olson, Reuben M., and Steven J. Wright. 1990. Essentials of Engineering Fluid Mechanics . New York: 
Harper and Row 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ -ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.06.4.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 4 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

 3 4 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

Το μάθημα διδάσκεται στα ελληνικά και το υλικό του μαθήματος 
είναι στα ελληνικά. Εφόσον ζητηθεί, προτείνεται στους φοιτητές 
Erasmus συναφής αγγλόφωνη βιβλιογραφία και οι εξετάσεις για 
φοιτητές Erasmus μπορούν να διεξαχθούν στα αγγλικά. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) :  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση διενέργειας θεμελιωδών υπολογισμών που αφορούν 
την κατεργασία φυσικών πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων ή παραπροϊόντων ώστε να παραχθούν 
χρήσιμα και οικονομικής αξίας τελικά προϊόντα ή ενέργεια. 

Οι χημικές και μεταλλουργικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των μεταλλευτικών και 
μεταλλουργικών δραστηριοτήτων (στο εργαστήριο, στη βιομηχανία ή στο περιβάλλον) συνδέονται άμεσα 
με κάποιου είδους παραγωγή ή κατανάλωση μάζας και ενέργειας. Ο υπολογισμός της μάζας και της 
ενέργειας που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας φυσικής ή χημικής κατεργασίας έχει ιδιαίτερη 
σημασία γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν το κόστος των υλικών 
και των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν και αποτελεί από τους σημαντικότερους δείκτες 
αξιολόγησης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και χρησιμοποιείται ευρύτατα στην αποτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραγωγικών κατεργασιών με τη μεθοδολογία της Ανάλυσης του 
Κύκλου Ζωής. 

Για την κατανόηση και ανάπτυξη του μαθήματος απαιτούνται γνώσεις χημείας, φυσικής και 
φυσικοχημείας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να υπολογίζει:  

• την ποσότητα των υλικών που με την οποία πρέπει να τροφοδοτείται μια συγκεκριμένη παραγωγική 
εγκατάσταση για να παραχθεί η απαιτούμενη ποσότητα χρήσιμων προϊόντων 

• την ποσότητα των επί πρόσθετων αντιδραστηρίων που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των 
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επί μέρους διεργασιών 

• την ποσότητα των αέριων/υγρών/στερεών αποβλήτων που παράγονται από μια φυσική ή χημική 
κατεργασία 

• την σύσταση και την περιεκτικότητα όλων των ρευμάτων υλικών που περιλαμβάνει η κατεργασία μιας 
πρώτης ύλης  

• την ποσότητα της ενέργειας που παράγεται από μια χημική διεργασία, όπως η καύση στερεών και 
αέριων υδρογονανθράκων, ή που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια φυσική ή χημική κατεργασία 

• τις διαστάσεις του εξοπλισμού ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενός τελικού 
προϊόντος. 

Γενικές Ικανότητες   
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Γενικές ικανότητες: 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
• Αυτόνομη εργασία 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
Ειδικές ικανότητες 

• Εκπόνηση βασικών υπολογισμών μηχανικού στη χημική και μεταλλουργική μηχανική 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Φυσικές ιδιότητες και μονάδες μέτρησης τους 
2. Θεμελιώδεις έννοιες της χημικής και μεταλλουργικής μηχανικής 
3. Χημική εξίσωση – Προσδιορισμός στοιχειομετρικών συντελεστών 
4. Χημικές αντιδράσεις 

− Βαθμός προόδου χημικής αντίδρασης 
− Βαθμός μετατροπής αντιδρώντων 

5. Πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα 
6. Φυσικές και χημικές διεργασίες 

− Ρεύματα διεργασιών 
− Διαγράμματα ροής 

7. Θεμελιώδεις αρχές ισοζυγίων μάζας 
− Αρχή διατήρησης της μάζας σε ανοικτά συστήματα 
− Ολικό ισοζύγιο μάζας (χημικού στοιχείου, χημικής ένωσης σε σύστημα χωρίς αντίδραση και 

με χημική αντίδραση) 
− Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων ισοζυγίων υλικών 

8. Θεμελιώδεις αρχές ισοζυγίων ενέργειας 
− Θεμελιώδεις έννοιες 
− Ισοζύγιο ενέργειας σε κλειστό σύστημα 
− Ειδική θερμότητα υπό σταθερή πίεση 
− Ενθαλπία χημικών αντιδράσεων 

9. Γενική εξίσωση ισοζυγίου ενέργειας 
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− Ρυθμός εισόδου ενέργειας στο σύστημα
− Ρυθμός εξόδου ενέργειας από το σύστημα
− Καθαρός ρυθμός μεταβολής ενέργειας εντός του συστήματος

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 
Η παράδοση του μαθήματος γίνεται στην τάξη με χρήση 
παρουσιάσεων powerpoint καθώς και μη χρήση παραδοσιακού 
πίνακα με κιμωλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρησιμοποιούνται παρουσιάσεις powerpoint τόσο για τις 
διαλέξεις θεωρίας όσο και για τις ασκήσεις.  

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος και 
αποστέλλεται στους φοιτητές μέσω e-mail. 
Περιλαμβάνονται οι παρουσιάσεις powerpoint, λυμένες 
ασκήσεις 

Η επικοινωνία των διδασκόντων με τους φοιτητές γίνεται 
μέσω ανακοινώσεων ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Εβδομαδιαίο διάβασμα 26 

Ασκήσεις: 5 ασκήσεις 20 

Προετοιμασία για διαγώνισμα 
(70% του συνολικού βαθμού) 

35 

Σύνολο Μαθήματος: 120 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Οι εξετάσεις για 
φοιτητές Erasmus διεξάγονται στα αγγλικά, εφόσον ζητηθεί. 

Εργασία κατ’ οίκον (5 αυτοτελείς σειρές ασκήσεων): 30% 
(προαιρετικά) 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν να παραδώσουν 
ασκήσεις, η απόδοσή τους στο μάθημα αξιολογείται κατά 30% 
από τις ασκήσεις και 70% από τις γραπτές εξετάσεις. 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν να μην παραδώσουν 
ασκήσεις, η απόδοσή τους στο μάθημα αξιολογείται κατά 
100% από τις γραπτές εξετάσεις. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Himmelblau, D. & Riggs, J., (2012). Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, 8th 
Edition. Upper Saddle River: Prentice Hall. 

2. Schlesinger, M., (1996). Mass and Energy Balances in Materials Engineering. New Jersey: Prentice 
Hall. 

3. Fine, A. & Geiger, G., (1998). Handbook on Material and Energy Balance Calculations in 
Metallurgical Processes, 2nd, Revised Edition. United States: The Minerals, Metals & Materials 
Society. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 4 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις, Ασκήσεις και Ασκήσεις Πεδίου 5 5 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί την βασική εισαγωγή στην Μεταλλευτική Έρευνα, τόσο από θεωρητικής πλευράς, όσο και 
στην εφαρμογή της θεωρίας για λήψη αξιόπιστων μετρήσεων υπαίθρου, την μετέπειτα επεξεργασία τους, αλλά και 
την τελική ερμηνεία τους που καταλήγει στο αριθμητικό μοντέλο του κοιτάσματος. Το μοντέλο αυτό μαζί με 
επιπρόσθετες πληροφορίες οικονομοτεχνικής και κοινωνικής φύσεως, οδηγεί στην σύνταξη της μελέτης 
σκοπιμότητας για την αναμενόμενη επένδυση. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες του τυχαίου στην μεταλλευτική 
έρευνα και της αντιμετώπισής του μέσω της θεωρίας πιθανοτήτων, του επιχειρηματικού κινδύνου και της μαθηματικής 
του έκφρασης, τη σύνδεση της έρευνας με τους εκάστοτε επιχειρησιακούς στόχους και το αντίστοιχο οικονομικό 
περιβάλλον, καθώς και στην κατανόηση της συνολικής διαδικασίας  του έργου μέχρι και την λήψη της τελικής 
απόφασης για την υλοποίηση της επένδυσης. 

Οι αναγνωριστικές γεωφυσικές μέθοδοι παρουσιάζονται με εφαρμογές τους στην μεταλλευτική έρευνα. 
Στις εργαστηριακές ασκήσεις γίνεται προσπάθεια τα ανωτέρω να αφομοιώνονται με τελικές τεχνικές 
εκθέσεις που παραδίδουν οι φοιτητές. Η χρησιμοποίηση λογισμικού τόσο στην διαχείριση πολλών 
δεδομένων και την επεξεργασία τους όσο και στην δημιουργία γεωφυσικών μοντέλων του υπεδάφους και 
την ερμηνεία των δίνει την δυνατότητα ολοκληρωμένης προσέγγισης μίας αναγνωριστικής γεωφυσικής 
έρευνας. Επίσης, οι δειγματοληπτικές γεωτρήσεις παρουσιάζονται ως προς τα βασικά μέρη των 
χρησιμοποιούμενων γεωτρυπάνων αλλά και ανάλογα με την επιδιωκόμενη δειγματοληψία και τους 
αναμενόμενους σχηματισμούς. 

Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και 
τεχνικές έρευνας και σχεδίασης  θα αναπτυχθούν αργότερα σε επί μέρους ειδικά μαθήματα κατεύθυνσης. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανοήσει τα βασικά στάδια και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της μεταλλευτικής έρευνας. 
• Έχει εξοικειωθεί με την έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου και την μαθηματική του ποσοτικοποίηση.  
• Έχει κατανοήσει την διαφορά μεταξύ γεωλογικού και οικονομοτεχνικού προσδιορισμού του 

κοιτάσματος. 
• Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες, δυνατότητες αλλά και αδυναμίες των γεωφυσικών μεθόδων και 

μπορεί να προτείνει την εφαρμογή τους ανάλογα με το αντικείμενο της μεταλλευτικής έρευνας. 
• Μπορεί να συντάσσει γεωφυσικούς χάρτες και γεωφυσικά μοντέλα και να τα ερμηνεύει. 
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την απόκτηση μετρήσεων στο ύπαιθρο, την 

ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς και την συγγραφή τεχνικών εκθέσεων. 
• Γνωρίζει τα βασικά στοιχεία των γεωτρυπάνων για δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, και μπορεί να 

επιλέγει τα κατάλληλα εξαρτήματα και διαδικασίες ανάλογα με τον σκοπό της δειγματοληψίας. 
• Μπορεί να ενσωματώνει τα εκάστοτε αποτελέσματα γεωφυσικής έρευνας μαζί με αποτελέσματα των 

γεωτρήσεων δειγματοληψίας και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες στην συνολική γνώση για το 
κοίτασμα, μέσω της στατιστικής του Bayes. 

• Έχει εξοικειωθεί με την έννοια της επένδυσης, της ταμειακής ροής που θα προκύψει, καθώς και τα 
κριτήρια για την σκοπιμότητά της. 

 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη και εργασία και Ομαδική εργασία 
• Ανάλυση, σχεδιασμός, υποβολή μελετών και τεχνικών εκθέσεων.  

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

- Βασικά στοιχεία, ορισμός και διαδικασία της μεταλλευτικής έρευνας.  
- Επενδύσεις και επιχειρηματικός κίνδυνος, αναμενόμενη χρηματική αξία, ανάλυση αποφάσεων, δένδρα 
αποφάσεων, αξία πληροφορίας, στατιστική του Βayes. 
- Οικονομικότητα των κοιτασμάτων και κατηγορίες αποθεμάτων, βιομηχανική αξία κατηγοριών 
αποθεμάτων, οικονομική σκοπιμότητα της εκμετάλλευσης, οικονομικοί δείκτες, καθαρή παρούσα αξία. 
- Αναγνωριστικές μέθοδοι αναζήτησης κοιτασμάτων, βαρυτική, μαγνητική και ηλεκτρομαγνητική μέθοδος, 
σχεδιασμός και εκτέλεση γεωφυσικών μετρήσεων υπαίθρου, επεξεργασία, ερμηνεία και δημιουργία 
μοντέλων του υπεδάφους, συσχέτιση γεωφυσικών αποτελεσμάτων, εφαρμογές στην μεταλλευτική έρευνα. 
- Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, σκοπός και μέθοδοι, γεωτρύπανα, περιστροφική διάτρηση, μηχανολογικός 
εξοπλισμός, παράμετροι της διάτρησης, δειγματοσυλλέκτες, εδαφολήπτες, τυποποίηση. 
- Άμεσες μέθοδοι αναζήτησης κοιτασμάτων, δειγματοληψία και στατιστικός πληθυσμός, σφάλμα 
δειγματοληψίας, γραφική επίλυση του προβλήματος της επεξεργασίας του δείγματος.  
- Σχεδιασμός προγράμματος ερευνητικών γεωτρήσεων, υπολογισμός πιθανοτήτων εντοπισμού με 
καννάβους διαφόρων διαστάσεων, αριθμός γεωτρήσεων και βαθμός ασφάλειας της έρευνας, υπολογισμός 
και έλεγχος στατιστικών παραμέτρων και διαστημάτων εμπιστοσύνης αποθεμάτων. 
- Εκτίμηση αποθεμάτων, συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων, αριθμητικό μοντέλο κοιτάσματος, 
οριακή περιεκτικότητα, υπολογισμός αποθεμάτων με συμβατικές μεθόδους και με γεωστατιστική. 
- Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου, διάρκεια ζωής της εκμετάλλευσης και δυναμικότητα παραγωγής, ύψος 
της επένδυσης, δαπάνες της εκμετάλλευσης, αναμενόμενη χρηματοροή, εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας, κατάστρωση πίνακα ταμειακών ροών. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη και στο πεδίο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση διαδραστικού βιβλίου και δικτυακής διαδραστικής 
άσκησης επιχειρηματικότητας, για την καλύτερη 
κατανόηση του μαθήματος. 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 35 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 25 

Ασκήσεις υπαίθρου με 
γεωφυσικές μετρήσεις όλων των 
μεθόδων που διδάσκονται, 
επεξεργασία με εξειδικευμένο 
λογισμικό στο Εργαστήριο και 
υποβολή τεχνικής έκθεσης. 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 60 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
150 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%ή 75%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις σε ένα συγκεκριμένα προβλήματα μεταλλευτικής 
έρευνας 
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας   
 
 
ΙΙ. Προαιρετική συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις πάνω 
στις αναγνωριστικές γεωφυσικές μεθόδους (μετρήσεις 
υπαίθρου, επεξεργασία, δημιουργία γεωφυσικών χαρτών και 
διαγραμμάτων, σύνταξη τεχνικής έκθεσης) με συμμετοχή 25% 
στον τελικό βαθμό 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
• Introduction to Mineral Exploration, edited by C. Moon, M. Whateley and A. Evans, Blackwell 

Publishing, MA, USA, 2006 
• Journel, A. G. & Ch. J. Huijbregts. 1978. Mining Geostatistics. London: Academic Press 
• “High Technology in Drilling and Exploration”, Clugh, C.P., Balkema,1992. 
• “Applied Geophysics” W.M.Telford, L.P.Geldart, R.E.Sheriff, D.A.Keys, 1980, Cambridge University 

Press. 
• “An Introduction to Geophysical Exploration” P. Kearey, M.Brooks, I.Hill, 2003, Blackwell Science 

Ltd. 
• “Geotechnical and Environmental Geophysics” S.Ward, 1990, Investigations in Geophysics no.5, 

SEG. 
• “Near-Surface Geophysics” D.K. Butler, 2005, Investigations in Geophysics no.13, SEG. 
• Μάστορης, Κ. 1970. Η μαθηματική ανάλυσις των πιθανοτήτων εις την κοιτασματολογίαν. Αθήνα: 

Ι.Γ.Μ.Ε. 
• Μάστορης, Κ. & Ι. Γκίκας. 1979. Μέθοδος επιλογής διαστάσεων καννάβου για τον εντοπισμό 

φακοειδών κοιτασμάτων στο αρχικό στάδιο των ερευνών. Μεταλλευτικές Έρευνες. Αθήνα: Ι.Γ.Μ.Ε. 
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Geophysics (πρόσβαση μέσω του διδάσκοντος μέλους του SEG) 
• Geophysical Prospecting (πρόσβαση μέσω του διδάσκοντος μέλους του EAGE) 
• Near Surface Geophysics (πρόσβαση μέσω του διδάσκοντος μέλους του EAGE) 
• EAGE Earthdoc (articles data base πρόσβαση μέσω του διδάσκοντος μέλους του EAGE) 
• Journal of Applied Geophysics (Elsevier πρόσβαση μέσω ΕΜΠ) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7082 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 4 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

                                        Διαλέξεις 2 2 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  ΟΧΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :      Αγγλική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=MECH1103 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο στόχος του μαθήματος είναι, από τη μια πλευρά, να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην τεχνική ορολογία 
που σχετίζεται με το γνωστικό πεδίο τους και, από την άλλη, να τους εξοικειώσει με τη διαχείριση και την 
οργάνωση των πηγών και με τις βασικές αρχές του ακαδημαϊκού λόγου στην Αγγλική γλώσσα. Πιο 
συγκεκριμένα, σκοπός του μαθήματος είναι: 
 

- Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την τεχνική ορολογία που αφορά την επιστήμη τους. 
- Η εξέταση της δομής και του γλωσσικού ύφους των βασικών ακαδημαϊκών-επιστημονικών 

κειμενικών ειδών (π.χ. επιστημονικό άρθρο, διατριβή, αναφορά). 
- Η κατανόηση των χαρακτηριστικών της ακαδημαϊκής γραφής στην Αγγλική γλώσσα. 
- Η κατανόηση της οργάνωσης και διαχείρισης πηγών μέσα από πρακτικές ασκήσεις. 

 
Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές/τριες εξασκούνται στη χρήση της ακαδημαϊκής γλώσσας σε συγκεκριμένα είδη 
κειμένων, κατανοούν τις συμβάσεις και τα χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου και επίσης διευρύνουν τη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας κυρίως όσον αφορά στις δεξιότητες της κατανόησης κειμένων σχετικών με την 
επιστήμη τους. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• Γνωρίζει τη διάρθρωση και τις συντακτικές και λεξιλογικές δομές των βασικών ακαδημαϊκών-
επιστημονικών κειμενικών ειδών (π.χ. επιστημονικό άρθρο, διατριβή, αναφορά). 

• Διακρίνει τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου στην Αγγλική γλώσσα. 
• Χρησιμοποιεί εξειδικευμένη επιστημονική ορολογία ανάλογα με το κειμενικό είδος. 
• Παραγάγει κείμενα για επιστημονικά θέματα του γνωστικού πεδίου τους, επιδεικνύοντας 

ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής. 
• Κατανοεί τους τρόπους αναζήτησης και διαχείρισης έγκυρων πηγών. 
• Συνθέτει πληροφορίες από τις διαθέσιμες πηγές με κριτική σκέψη. 
• Γνωρίζει τους τρόπους  αποφυγής της λογοκλοπής (περίληψη, παράφραση και αναφορά σε 

έρευνες). 
• Αναγνωρίζει τα διαφορετικά συστήματα αναφοράς (π.χ. APA, MLA, IEEE, κτλ.) και να καταγράφει 

τις βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποίησε. 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Επίδειξη κοινωνική, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Εισαγωγή στο περιεχόμενο του μαθήματος. Ορισμοί και βασικές έννοιες. Κατηγορίες τεχνικών όρων. 
2. Εισαγωγή στη Γεωλογία. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκής γραφής.  
3. Πετρολογία. Η δομή και το γλωσσικό ύφος των ορισμών, των κατηγοριοποιήσεων και των γενικεύσεων. 
4. Θερμοδυναμική. Η λογοκλοπή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Περίληψη, είδη περίληψης, παράφραση και 

σύνθεση πληροφοριών από διάφορες πηγές. 
5. Φαινόμενα Μεταφοράς: Μηχανική των Ρευστών. Βιβλιογραφικές παραπομπές-αναφορές και 

βιβλιογραφία. 
6. Φαινόμενα μεταφοράς: Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας. Η δομή και η γλώσσα των επιστημονικών 

άρθρων. 
7. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών. Η δομή και η γλώσσα των εκλαϊκευμένων άρθρων. Διαφορές 

επιστημονικών και εκλαϊκευμένων άρθρων. Μετατροπές κειμένων από το ένα κειμενικό είδος στο άλλο. 
8. Εισαγωγή στην Ορυκτολογία. Η δομή και το γλωσσικό ύφος των περιλήψεων (abstracts) των 

επιστημονικών άρθρων. 
9. Μεταλλογνωσία. Η δομή και το γλωσσικό ύφος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (literature review) στα 

επιστημονικά άρθρα. 
10. Εκμετάλλευση Μεταλλείων. Η δομή και το γλωσσικό ύφος της διπλωματικής/διατριβής. 
11. Προστασία Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική και Μεταλλουργία. Η δομή και το γλωσσικό ύφος της 

τεχνικής αναφοράς. 
12. Ηθική στην Επιστήμη του Μηχανικού. Εισαγωγή στις αρχές της επιστημονικής παρουσίασης. 
13. Παρουσιάσεις εργασιών. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycourses, συνεχής 
ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές μέσω email  
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

9 

Συγγραφή επιστημονικής 
εργασίας 

15 

Αυτοτελής Μελέτη 10 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
 60 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: 

- Γραπτή εργασία (περίληψη κειμένου) 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
- Γραπτή εργασία (μετατροπή κειμένου από εκλαϊκευμένο σε 
επιστημονικό άρθρο). 

 
ΙΙ. Γραπτή εργασία  (40%). 
 
ΙΙΙ. Παρουσίαση  εργασίας (10%). 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
− Anderson, P.V. 2013. Technical Communication, Cengage Learning: Boston. 
− Beer, D., McMurrey, D. 2014. A Guide to Writing as an Engineer, Wiley: New York. 
− Ruszkiewicz, J.J., Dolmage, J. 2010. How to Write Anything. Boston: Bedford/St. Martin’s: Boston. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο  
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Συνεργατικές 
Δραστηριότητες 

2 2 

   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού 

Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ
Η ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤ
ΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CHEM1067  
 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει ως μαθησιακούς στόχους για τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές: 

- την άνετη χρήση της γαλλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκό περιβάλλον 

- την αφομοίωση εξειδικευμένων επιστημονικών όρων 

- την κατανόηση και συγγραφή επιστημονικών κειμένων 

- τη χρήση γαλλόφωνης επιστημονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας 

- την εξοικείωση των σπουδαστριών/-τών με γαλλόφωνα επιστημονικά περιβάλλοντα 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CHEM1067
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CHEM1067
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα του ΕΜΠ και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 
• Συνέχιση των σπουδών στη Γαλλία και γενικότερα σε γαλλόφωνες χώρες σε μεταπτυχιακό και 

διδακτορικό επίπεδο. 
• Συμμετοχή σε Ελληνογαλλικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό.  
• Συμμετοχή σε γαλλόφωνα ερευνητικά προγράμματα και ερευνητικά κέντρα-εργαστήρια στο εξωτερικό. 
• Παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων που διεξάγονται στη γαλλική γλώσσα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Αξιοποίηση της γαλλικής γλώσσας στην έρευνα γενικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών (αναζήτηση 

βιβλιογραφίας, επιστημονικών περιοδικών-άρθρων, βάσεων δεδομένων κ. ά.). 
• Προαγωγή διεπιστημονικότητας. 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον. 
• Ενίσχυση πολυπολιτισμικότητας. 
• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και προβληματισμού. 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαδραστική διδασκαλία - Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Εξειδικευμένα Λογισμικά, Υποστήριξη Μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της Πλατφόρμας Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης (e-class) του ΕΜΠ, χρήση και άλλων 
ψηφιακών εργαλείων 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 

Διαλέξεις (ώρες) 
26 

Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των σπουδαστριών/-τών με γαλλόφωνα επιστημονικά 
περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, γίνεται προσέγγιση της γαλλόφωνης βιβλιογραφίας και διανέμεται 
από τη διδάσκουσα σχετικό διδακτικό υλικό, το οποίο αντλείται από αυθεντικές πηγές (άρθρα σε 
γαλλόφωνα επιστημονικά περιοδικά, γαλλικά λεξικά, γαλλόφωνες ηλεκτρονικές πηγές κ.ά.). Στο 
μάθημα προτείνονται δραστηριότητες με βιωματικές προεκτάσεις, προκειμένου οι σπουδάστριες/-
τές να ανταποκριθούν στη γενικότερη επιστημονική τους δραστηριότητα (σπουδές στο εξωτερικό, 
μέσω του Προγράμματος Erasmus, για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε γαλλόφωνες 
χώρες, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες που διεξάγονται στη γαλλική γλώσσα). Το 
μάθημα υποστηρίζεται και από την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΕΜΠ. 
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Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Μελέτη, προσέγγιση - 
ανάλυση εξειδικευμένων 
επιστημονικών κειμένων και 
βιβλιογραφίας. 8 

Εκπόνηση διερευνητικών 
εργασιών - project 

12 

Συγγραφή ερευνητικής 
εργασίας 8 

Αυτοτελής Μελέτη 6 

 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
60 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των 
σπουδαστριών/-τών αξιοποιούμε τεχνικές αξιολόγησης, οι οποίες 
καλύπτουν τους προαναφερθέντες στόχους του μαθήματος, όπως 
ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, ερωτήσεις ανάπτυξης, κλίμακα 
διαβαθμισμένων κριτηρίων, εννοιολογικός χάρτης, συνθετικές 
συνεργατικές και διερευνητικές εργασίες, συστηματική 
παρατήρηση, ετεροαξιολόγηση.  
 
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των σπουδαστριών/-τών βασίζεται: 
- στην  ανελλιπή παρουσία και ενεργό παρακολούθηση/ 
συμμετοχή των σπουδαστριών/-τών στο μάθημα (10%) (τεχνικές 
αξιολόγησης: ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, ερωτήσεις 
ανάπτυξης και συστηματική παρατήρηση) 
- στην ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των σπουδαστριών/-
τών σε όλες τις  δράσεις (10%) καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διδακτικής διαδικασίας (τεχνικές αξιολόγησης: συνθετικές 
συνεργατικές και διερευνητικές εργασίες, εννοιολογικός χάρτης 
και συστηματική παρατήρηση) 
- στην εκπόνηση/ παρουσίαση συνεργατικής εργασίας (20%), 
στην οποία οι σπουδάστριες/-τές αξιολογούνται από τους/τις 
συναδέλφους των έτερων ομάδων, με την αξιοποίηση της 
κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων (δίδεται από την 
διδάσκουσα) (τεχνικές αξιολόγησης: συνθετικές συνεργατικές και 
διερευνητικές εργασίες, κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων και 
ετεροαξιολόγηση,).  
- στην επιτυχή συμμετοχή στην τελική γραπτή εξέταση (60%) 
(τεχνικές αξιολόγησης: ερωτήσεις ανάπτυξης κριτικής σκέψης και 
προβληματισμού) 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

  
• Δρ Ζωή Εξάρχου: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - FRANÇAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE  

 



  

5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Κωδικός Μαθήματα  
 
Διδασκαλίας 

Ώρες 
Ασκήσεις 

Εργαστ. Φροντ. 

 
Α Υποχρεωτικά 

  

7.2.08.5 1. Μεταλλογνωσία Ι 3 2 - 
7.2.09.5 2. Εξαγωγική Μεταλλουργία Ι 3 - 1 
7.1.02.5 3. Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι 3 2 - 
7.2.10.5 4. Μηχανική Προπαρασκευή και 

Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων Ι 
 

4 
 

- 1 
7.2.11.5 5. Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ 2 1 - 
6.3.97.5 6. Τεχνική Μηχανική 

(Αντοχή των Υλικών) 
 

2 
 

- 2 

 17 5 4 
Σύνολο ωρών  26 

 
Τελικό σύνολο ωρών 

  
26 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.08.5 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 5 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Ι 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις , φροντιστηριακές ασκήσεις 
και εργαστηριακές Ασκήσεις 

5 7 

   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις βασικές αρχές της Φυσικής Μεταλλουργίας και 
ιδιαίτερα της βασικής γνώσης μεταλλικών υλικών 

Ο σπουδαστής θα πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες , γνώσεις και κατανόηση σε: 

Θεμελιώδεις αρχές Κρυσταλλογραφίας μεταλλικών Υλικών, μηχανικές ιδιότητες κρυσταλλικών σωμάτων και 
σύνδεση θεωρίας παραμορφώσιμου κρυσταλλικου σώματος με επιλογή μεταλλικών υλικών για σχεδιασμό 
κατασκευών. Συμεριλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων, θεωρίας διάχυσης σε στερεά 
κατάσταση, θεωρία κρυσταλλικών σφαλμάτων και διαταραχών, εξέλιξη μικροδομής κατά την διαδικασία της 
στερεοποίησης, Θεωρία του Schmid,  Θεωρία ανάπτυξης και διάδοσης ρωγμών σε κρυσταλλικά υλικά, 
Νόμος του Griffith, Αστοχία Λόγω Κόπωσης και Ερπυσμού. Αρχές Ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και 
μικροανάλυσης, στοιχεία χαρακτηρισμού μεταλλικών υλικών με περίθλαση ακτίνων Χ. 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αρχές και Επιλογή Υλικών: Κατηγορίες και τυπικές ιδιότητες Υλικών, ο ρόλος της
επιλογής υλικών στο σχεδιασμό κατασκευών μηχανικού.
Κύρια χαρακτηριστικά και ιδιότητεςτων μεταλλικών _υλικών. Ατομικοί δεσμοί  και
κρυσταλλική δομή μετάλλων. Στερεοποίηση των μετάλλων. Τεχνικές μεταλλογραφίας. Οπτική και
ηλεκτρονική  μικροσκοπία  και μικροανάλυση. Διερεύνηση της  κρυσταλλικής δομής με περίθλαση
ακτίνων _ Χ. Θεωρία των ελαττωμάτων της κρυσταλλικής δομής και των _διαταραχών.
Ενδοτράχυνση, αποκατάσταση και ανακρυστάλλωση, μετακίνηση των ορίων των κόκκων,
σφαιροποίηση  και σύμφυση. Μηχανισμοί σκλήρωσης ων  μετάλλων. Ελαστική  και _
πλαστική συμπεριφορά των μετάλλων. Σύνδεση μηχανικών ιδιοτήτων με νόμο Schmidt._ _
Θραύση  και στοιχεία  μηχανικής των θραύσεων.Διάδοση ρωγμών. Θεωρία Griffith.
Στοιχεία _θραυστογραφίας. Δυσθραυστότητα  και _αντοχή  στην _κρούση (Εδροκεντρωμένα,
χωροκεντρωμένα μεταλλα)
θερμοκρασία μετάπτωσης. Κόπωση. Ερπυσμός. Διάβρωση  και Οξείδωση υψηλής
θερμοκρασίας. Τριβή και Λίπανση.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διαλέξεις Powerpoint. Υποστήριξη Μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Web of 
Knowledge. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26 

Ατομική Εργασία για κάθε 
Εργαστηριακή Άσκηση  

36 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 24 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος: 175 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Θεωρητικές και Υπολογιστικές από όλο το εύρος
του διδαχθέντος μαθήματος

- Διαμορφωτική ή συμπερασματική δοκιμασία
- Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Εργαστηριακή Εργασία Πεπραγμένων  (30%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Shackelford, James F, Introduction to materials science for engineers / James F. Shackelford, 
Pearson/Prentice Hall, 2009.ISBN: 9780132083706 
Callister, William D, Materials science and engineering / William D. Callister, Wiley, 2010.ISBN: 
9780470620601 
Callister, W.D, Mechanical properties of materials / W.D. Callister, John Wiley, 2006.ISBN: 9780471105695 
Timings, R. L, Engineering materials / R.L. Timings. Volume 2, Longman Scientific & Technical, 1991. 
Mercier, Jean-Pierre, Introduction to materials science [electronic resource] / Jean P. Mercier, GeÌrald 
Zambelli, 
Wilfried Kurz, Elsevier, 2002.ISBN: 9780080950716 
Budinski, Kenneth G, Engineering materials : properties and selection / Kenneth G. Budinski, Michael K. 
Budinski, 
Pearson, 2010.ISBN: 9780136109501 
Jacobs, James A, Engineering materials technology : structures, processing, properties, and selection / James 
A. 
Jacobs, Thomas F. Kilduff, Pearson/Prentice Hall, 2004.ISBN: 9780130481856 
Ashby, M. F, Engineering materials 2: an introduction to microstructures, processing and design / Michael F. 
Ashby 
and David R.H. Jones, Butterworth-Heinemann, 2006.ISBN: 9780750663816 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ -ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.09.5 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 5 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ι 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

 4 4 
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

Το μάθημα διδάσκεται στα ελληνικά και το υλικό του μαθήματος 
είναι στα ελληνικά. Εφόσον ζητηθεί, προτείνεται στους φοιτητές 
Erasmus συναφής αγγλόφωνη βιβλιογραφία και οι εξετάσεις για 
φοιτητές Erasmus μπορούν να διεξαχθούν στα αγγλικά. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) :  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αντικείμενο της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας είναι η μελέτη των διεργασιών και του συνδυασμού τους 
καθώς και των απαραίτητων αντιδραστήρων για την εξαγωγή των μεταλλουργικών προϊόντων από 
διάφορες πρώτες ύλες. Οι απαιτούμενες διεργασίες που α συνδυασμός τους διαμορφώνει την 
μεταλλουργική μέθοδο, εξαρτώνται από τη φύση των πρώτων υλών και το είδος του επιθυμητού τελικού 
μεταλλουργικού προϊόντος. 

Σκοπός του μαθήματος της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας Ι είναι να διδαχθεί ο φοιτητής τις γενικές γνώσεις 
εξαγωγικής μεταλλουργίας που απαιτούνται για την κατανόηση των ειδικότερων μεταλλουργικών 
μαθημάτων και τις βασικές αρχές των πυρομεταλλουργικών διεργασιών. 

Για την κατανόηση και ανάπτυξη του μαθήματος απαιτούνται γνώσεις χημείας, φυσικής και 
φυσικοχημείας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:     

• κατανοήσει τη φύση και τον τρόπο επεξεργασίας των διαφόρων μεταλλευμάτων 
• επιλέξει το καταλληλότερο αναγωγικό μέσο για την παραγωγή ενός μετάλλου ή ενός ενδιάμεσου 

προϊόντος 
• κατανοήσει τη φύση και τις διαφορές των πυρομεταλλουργικών διεργασιών 
• επιλέξει τον καταλληλότερο μεταλλουργικό αντιδραστήρα για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων 

πυρομεταλλουργικών διεργασιών 
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Γενικές Ικανότητες   
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Γενικές ικανότητες: 

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

• Αυτόνομη εργασία 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Ειδικές ικανότητες 

• Επιλογή της κατάλληλης μεταλλουργικής διεργασίας σε συσχετισμό με την πρώτη ύλη και το 
επιθυμητό τελικό προϊόν    

• Προσδιορισμός θερμοδυναμικών δεδομένων  

• Ανάλυση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από συγκεκριμένες πυρομεταλλουργικές διεργασίες 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή στην Εξαγωγική Μεταλλουργία 

− Μεταλλουργικές πρώτες ύλες και προϊόντα 

− Μεταλλεύματα 

− Κατηγορίες Μεταλλουργικών Διεργασιών 

2. Υπολογισμός Ελεύθερης Ενέργειας -  Διαγράμματα Ellingham 

3. Αναγωγή οξειδίων 

4. Αναγωγή θειούχων ενώσεων 

5. Πυρομεταλλουργικές Διεργασίες - Μεταλλουργικοί Αντιδραστήρες 

− Ξήρανση 

− Πύρωση 

− Φρύξη 

− Τήξη 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 
Η παράδοση του μαθήματος γίνεται στην τάξη με χρήση 
παρουσιάσεων powerpoint καθώς και μη χρήση 
παραδοσιακού πίνακα με κιμωλία. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρησιμοποιούνται παρουσιάσεις powerpoint τόσο για τις 
διαλέξεις θεωρίας όσο και για τις ασκήσεις.  

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος και 
αποστέλλεται στους φοιτητές μέσω e-mail. 
Περιλαμβάνονται οι παρουσιάσεις powerpoint, λυμένες 
ασκήσεις 

Η επικοινωνία των διδασκόντων με τους φοιτητές γίνεται 
μέσω ανακοινώσεων ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 52 
Εβδομαδιαίο διάβασμα 26 

Ασκήσεις: 6 ασκήσεις 15 

Προετοιμασία για διαγώνισμα 
(70% του συνολικού βαθμού) 

37 

Σύνολο Μαθήματος: 130 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Οι εξετάσεις για 
φοιτητές Erasmus διεξάγονται στα αγγλικά, εφόσον ζητηθεί. 

Εργασία κατ’ οίκον (5 αυτοτελείς σειρές ασκήσεων + 1 
εργαστηριακή άσκηση): 30% (προαιρετικά) 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν να παραδώσουν 
ασκήσεις, η απόδοσή τους στο μάθημα αξιολογείται κατά 30% 
από τις ασκήσεις και 70% από τις γραπτές εξετάσεις. 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν να μην παραδώσουν 
ασκήσεις, η απόδοσή τους στο μάθημα αξιολογείται κατά 
100% από τις γραπτές εξετάσεις. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Fine, A. & Geiger, G., (1998). Handbook on Material and Energy Balance Calculations in
Metallurgical Processes, 2nd, Revised Edition. United States: The Minerals, Metals & Materials
Society.

2. Μούσουλος, Λ., Εξαγωγική Μεταλλουργία: Θεωρητικαί και Τεχνολογικαί Βάσεις. Αθήνα.
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3. Gaskell, D., Introduction to Metallurgical Thermodynamics. New York: McGraw Hill. 

4. Habashi, F., Principles of Extractive Metallurgy. Paris: Science Publishers. 

5. Habashi, F., Progress in Extractive Metallurgy. Gordon and Breach Science Publishers. 

6. Habashi, F., Principles of Extractive Metallurgy: Pyrometallurgy, vol.3. Gordon and Breach Science 
Publishers. 

7. Pehlke, R., (1973). Unit Process of Extractive Metallurgy, vol. I,II. New York: American Elsevier 
Publishing Co. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.02.5 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις 3 7 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αυτό αποτελεί την βασική εισαγωγή στα θέματα της μεταλλευτικής τεχνολογίας και ταυτόχρονα 
την φυσική συνέχεια του μαθήματος της Μεταλλευτικής Έρευνας, υπό την έννοια ότι την έρευνα του 
κοιτάσματος ακολουθεί η μελέτη εκμετάλλευσης για την απόληψη του εμπεριεχόμενου χρήσιμου 
μεταλλεύματος. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων μέσω των οποίων θα αντιμετωπιστεί το 
ανωτέρω σύνθετο πρόβλημα. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες 
μεθοδολογίες και τεχνικές έρευνας και ανάλυσης θα αναπτυχθούν αργότερα σε επί μέρους ειδικά 
μαθήματα κατεύθυνσης. 

Επιπρόσθετα εισάγει τα θέματα των μεθόδων υπόγειας εκμετάλλευσης και αναλύει σε βασικό επίπεδο 
τους κύριους τύπους και τα χαρακτηριστικά τους. Ακόμα, κύριο πεδίο του είναι η ανάλυση ζητήματα 
αερισμού των υπογείων εκμεταλλεύσεων ώστε να δίνει τις απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές για να 
μπορέσουν να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα, να υπολογίζουν τα κύρια στοιχεία του 
συστήματος και να επιλέξουν τον εξοπλισμό που θα μπορέσει να διασφαλίσει τον καλό αερισμό των 
υπογείων στοών και έργων. 

http://www.metal.ntua.gr/?product=ekmetalleusi_metalleiwn_1
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Να μπορεί να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της μεταλλευτικής έρευνας για την διαμόρφωση επαρκούς
μοντέλου του κοιτάσματος και των περιβαλλόντων πετρωμάτων με στόχο την μελέτη του προβλήματος
προσπέλασης και ανάπτυξης για την προετοιμασία της εκμετάλλευσής του.

• Να μπορεί να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο προσπέλασης και ανάπτυξης, όπως επίσης και την θέση,
μορφή και διατομή των αντίστοιχων έργων.

• Μπορεί να επιλέγει την ασφαλέστερη μέθοδο όρυξης των έργων προσπέλασης, ανάλογα με τις
επικρατούσες συνθήκες.

• Γνωρίζει και μπορεί να ενσωματώνει την σύγχρονη τεχνολογία στην κατασκευή των έργων
προσπέλασης.

• Κατανοήσει τα ζητήματα αερισμού καθώς και τα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που απαιτούνται για
την ασφάλεια των εργαζομένων μιας υπόγειας εκμετάλλευσης

• Αναλύει τα δίκτυα και κυκλώματα αερισμού που μπορούν να υπάρχουν και να υπολογίζει τα κύρια
μεγέθη που τα χαρακτηρίζουν

• Να σχεδιάζει τα κυκλώματα κύριου και βοηθητικού αερισμού των υπογείων έργων και εκμεταλλέυσεων.
• Να αξιολογεί τα προβλήματα που πιθανώς υπάρξουν, να αναπτύξει τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις και

να επιλέξει τον εξοπλισμό (ανεμιστήρες) για να μπορέσει να τα επιλύσει.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για επιλύσουν και να παρουσιάσουν μια μελέτη

περίπτωσης σχετικής με την επιλογή του τρόπου προσπέλασης και ανάπτυξης ενός κοιτάσματος,
καθώς και του κατάλληλου κυκλώματος αερισμού και απομάκρυνσης των υδάτων.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη εργασία και Ομαδική εργασία
• Ανάλυση, σχεδιασμός, υποβολή μελετών και τεχνικών εκθέσεων.
• Λήψη αποφάσεων
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Υπόγεια προσπέλαση: παράγοντες που επηρεάζουν, επιλογή τρόπου και θέσης των έργων, επιλογή
μορφής και διαστάσεων.
- Επιφανειακή προσπέλαση: γενική θεώρηση και βασικές μέθοδοι.
- Εισαγωγή στις μεθόδους εκμετάλλευσης.
- Όρυξη φρεάτων: Προπαρασκευή, όρυξη σε ευσταθή πετρώματα, ειδικές μέθοδοι όρυξης σε υδροφόρα
πετρώματα και ασταθείς σχηματισμούς, μέτρα ασφαλείας.
- Όρυξη στοών: γεωλογική και υδρογεωλογική μελέτη, υπολογισμός ασκούμενων πιέσεων, όρυξη σε
ευσταθή πετρώματα, ειδικές μέθοδοι όρυξης σε υδροφόρα πετρώματα και ασταθείς σχηματισμούς.
- Ανάπτυξη: καθορισμός ετήσιας παραγωγής και χρόνος ζωής του μεταλλείου, βέλτιστο μέγεθος τμήματος
του κοιτάσματος που εξυπηρετείται από τα έργα προσπέλασης, σχεδίαση των έργων ανάπτυξης.
- Αερισμός υπόγειων μεταλλείων, ροή του αέρα στα μεταλλεία, χαρακτηριστικά μεγέθη του μεταλλείου,
μέθοδοι και διαδικασία επίλυσης των δικτύων αερισμού, επίδραση του πλήθους των αγωγών εισόδου και
εξόδου, μετρήσεις του αερισμού, καθορισμός της απαιτούμενης παροχής, κύριος αερισμός μεταλλείου,
εισαγωγή του ανεμιστήρα στο σύστημα αερισμού, βοηθητικός αερισμός μεταλλείων και υπογείων έργων.
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Εργαστηριακές ασκήσεις 26 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 

Συγγραφή εργασίας / ασκήσεων 25 

Αυτοτελής Μελέτη 65 

Σύνολο Μαθήματος: 175 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά
δεδομένα μελέτης περίπτωσης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και
επιλογή βέλτιστης λύσης 
- Επίλυση προβλημάτων που αφορούν σε διαστασιολόγηση
του συστήματος αερισμού και στην ανάλυση
χαρακτηριστικών πολύπλοκων κυκλωμάτων

- Επιλογή συγκεκριμένων θέσεων (Σωστό – Λάθος) με
αιτιολογημένη απάντηση

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Ι. Οικονομόπουλος (1980). Εκμετάλλευση Μεταλλείων: Προσπέλαση, Κατασκευή Κύριων

Μεταλλευτικών Έργων, Ανάπτυξη, ΕΜΠ, Αθήνα.
• Ι. Οικονομόπουλος (2002). Ο αερισμός των μεταλλείων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα
• Α. Μπενάρδος, Α. Μαυρίκος (2002). Φροντιστηριακές ασκήσεις Εκμετάλλευση Μεταλλείων

(Εισαγωγή - Προσπέλαση - Ανάπτυξη), Αθήνα.
• H.L. Hartman (ed). (1992). SME Mining Engineering Handbook, Second Edition, Society for Mining

Metallurgy.



1 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧANΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ε.Μ.Π. 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.14.6 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 5
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 7 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) αν ζητηθεί 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

1. http://www.metal.ntua.gr/?product=emploutismos1
2. http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=META

L1007 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις διεργασίες μηχανικής προπαρασκευής 
μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων και εμπλουτισμού μεταλλευμάτων και 
βιομηχανικών ορυκτών.  

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής την αναγκαιότητα εφαρμογής των μεθόδων 
προετοιμασίας των εξορυσσόμενων ορυκτών πρώτων υλών από πλευράς μεγέθους (μηχανική 
προπαρασκευή) για την εφαρμογή των διεργασιών εμπλουτισμού δηλ. για τη βελτίωση της 
περιεκτικότητάς τους σε χρήσιμο/-α συστατικά με παραγωγή συμπυκνωμάτων, ώστε αυτά να μπορούν να 
αξιοποιηθούν από τις μεταλλουργίες για την παραγωγή «ημιτελικών» μεταλλουργικών προϊόντων. Επίσης, 
να κατανοήσει τη χρησιμότητα του εμπλουτισμού στην αξιοποίηση των σημερινών «φτωχών» 
μεταλλευμάτων, τα οποία χωρίς την εφαρμογή των μεθόδων εμπλουτισμού θα ήταν μη αξιοποιήσιμα για 
την παραγωγή των απαραίτητων «μεταλλικών αξιών». Τέλος, να κατανοήσει ο σπουδαστής/-στρια τη 
χρησιμότητα των αρχών και μεθόδων μηχανικής προπαρασκευής και εμπλουτισμού στις σύγχρονες 
εφαρμογές ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων.  

http://www.metal.ntua.gr/?product=emploutismos1
http://www.metal.ntua.gr/?product=emploutismos1
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1007
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1007
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1007
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1007


2 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /-τρια θα είναι σε θέση να: 

• κατανοήσει τις αναγκαίες αρχές και μεθόδους της μηχ. προπαρασκευής (ελάττωση μεγέθους,
ταξινόμηση κατά μέγεθος) που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των εξορυσσόμενων ορυκτών
πρώτων υλών (μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα) για την εφαρμογή των καθαυτό
μεθόδων εμπλουτισμού

• εφαρμόσει αυτές τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές για την «αποδέσμευση» (αποχωρισμό) των
χρήσιμων συστατικών από το στείρο, με το οποίο συνυπάρχουν στο εξορυγμένο υλικό

• κατανοήσει τον αριθμό των αναγκαίων σταδίων ελάττωσης μεγέθους –ταξινόμησης για την επίτευξη
του παραπάνω στόχου αποδέσμευσης, περιορίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την υπερβολική
κατανάλωση ενέργειας των διεργασιών αυτών και την απώλεια χρήσιμων συστατικών στα
απορρίμματα, και

• να προσδιορίσει το κατάλληλο/-α μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό
• κατανοήσει τις βασικές αρχές και μεθόδους των διεργασιών εμπλουτισμού και τις βασικές διαφορές

στις φυσικές και φυσικοχημικές ιδιότητες χρήσιμου συστατικού και στείρου που πρέπει να
αξιοποιηθούν για την παραγωγή συμπυκνώματος χρήσιμου συστατικού και την ελαχιστοποίηση της
απώλειας χρήσιμου συστατικού στο απόρριμμα

• κατανοήσει τις αρχές των διαφόρων μεθόδων διαχωρισμού, όπως υδροαυτοκαθαρισμός, έκπλυση,
οπτικός και ηλεκτρομηχανικός, βαρυτομετρικός και να είναι σε θέση να προτείνει την κατάλληλη μέθοδο
και μηχάνημα εμπλουτισμού

• είναι σε θέση να αξιολογήσει την επιτυχία της εφαρμογής των μεθόδων εμπλουτισμού με την εφαρμογή
ισοζυγίων μάζας και περιεκτικότητας της τροφοδοσίας και των προϊόντων (συμπύκνωμα/-τα,
απόρριμμα /-ματα).

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη και Ομαδική Εργασία
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, αποτελεσμάτων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον μονάδων εμπλουτισμού με διάφορες ειδικότητες μηχανικών
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Συμβατικό Λογισμικό του Office (Powerpoint για τις 
παρουσιάσεις των διαλέξεων), Excel και Mathcad για 
την επίλυση των υπολογιστικών προβλημάτων και την 
προσαρμογή εξισώσεων σε πειραματικά δεδομένα 
(fitting equations to data) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις (13 εβδομάδες) 52 
Υποδειγματικές ασκήσεις από πίνακα που 
εστιάζουν στην εφαρμογή της θεωρίας και 
στις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες για την 
επίλυση προβλημάτων  που θα ανακύψουν στην 
άσκηση της ειδικότητας του Μεταλλειολόγου-
Μεταλλουργού στις μονάδες εμπλουτισμού  και τις 
μονάδες παραγωγής αδρανών υλικών  για την 
αξιοποίηση  μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών 
και πετρωμάτων. 
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Αυτοτελής Μελέτη 110 

Σύνολο Μαθήματος: 175 

i. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ –
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΣΚΙΝΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΤΑΞΙΝΟΜΗΤΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΟΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΥΛΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ii. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ – ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ,
ΥΔΡΟΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΥΣΗ, ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΑ,
ΥΔΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗΣ,
ΑΕΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
• Για τη Μηχανική Προπαρασκευή
- Την επίλυση σύνθετων υπολογιστικών προβλημάτων με τη
βοήθεια επιστημονικού υπολογιστή (calculator), μέσω των
οποίων αξιολογείται τόσο η κατανόηση της θεωρίας όσο και
η ικανότητα κάθε σπουδαστή να εφαρμόσει τη θεωρία και να
απαντήσει σε ερωτήσεις κρίσεως που τίθενται και έχουν
σχέση με προβλήματα που θα ανακύψουν μελλοντικά κατά
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

• Για τον εμπλουτισμό μεταλλευμάτων αξιολογείται η
κατανόηση της θεωρίας με ερωτήσεις κρίσεως επί των
μεθόδων και των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων
εμπλουτισμού και ελέγχεται η ικανότητα των σπουδαστών
να επιλύσουν προβλήματα ισοζυγίων μάζας και
περιεκτικοτήτων που αναδεικνύουν τη συνεισφορά των
διεργασιών εμπλουτισμού στην αξιοποίηση μεταλλευμάτων
και βιομηχανικών ορυκτών.
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Βιβλία Διδασκαλίας

1. Γ. A. Σταμπολτζής, Μηχανική Προπαρασκευή Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών, Αθήνα 1994,
Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

2. Α.Ζ. Φραγκίσκος, Αθήνα 1995, Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών
(Ορυκτουργία), Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

3. Τσακαλάκης  Κ.Γ., Σημειώσεις Οικονομικής Ανάλυσης Εργοστασίων Εμπλουτισμού και Μονάδων
Παραγωγής Αδρανών Υλικών (Γενικές αρχές-Παραδείγματα), σελ. 99, Αθήνα 2015, Εκδόσεις  Ε.Μ.
Πολυτεχνείου. 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (ξενόγλωσση):
1. Mineral Processing Handbook, Norman Weiss (Ed.), S.M.E., New York, 1985.
2. Wills' Mineral Processing Technology 8th Edition, An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment

and Mineral Recovery, Barry A. Wills James Finch, Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2016
3. Mineral Processing Plant Design, A.L. Mular and R.B. Bhappu (Eds.), SME, New York, 1980.
4. Gravity Concentration Technology, R.O. Burt, Elsevier, Amsterdam, 1984.
5. Magnetic Methods for the Treatment of Minerals, J. Svoboda, Elsevier, Amsterdam, 1987.
6. Mineral Crushing and Grinding Circuits: Their Simulation, Optimization, Design and Control, A.J. Lynch,

Elsevier, Amsterdam, 1984.
7. Modeling and Simulation of Mineral Processing Systems, R.P. King, Butterworth Heinemann BH, Boston &

Oxford 2001.
8. Principles of Mineral Processing, Maurice C. Fuerstenau & Kenneth N. Han (Eds.), SME Littleton Colorado,

2005.
9. Solid-Liquid Separation, 4th Edition, Ladislav Svarovsky, Butterworth Heinemann BH, Boston & Oxford

2000.
10. Mineral Processing Plant Design, Practice, and Control, Proceedings, Vols. I, II, Andrew L. Mular, Doug N.

Halbe & Derek J. Barratt (Eds.), SME Littleton Colorado, 2002.
11. Introduction to Particle Technology, Martin Rhodes, John Wiley & Sons, NY & Toronto 2000.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. International Journal of Mineral Processing, Elsevier.
2. Minerals Engineering, Elsevier
3. Mining, Metallurgy & Exploration (MME), Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME),

http://mmp.smenet.org/

http://mycourses.ntua.gr/courses/METAL1009/document/Economic_Evaluation_and_Investment_Decision_Methods_for_Mineral_Processing_and_Aggregates_Production_Plants.pdf
http://mycourses.ntua.gr/courses/METAL1009/document/Economic_Evaluation_and_Investment_Decision_Methods_for_Mineral_Processing_and_Aggregates_Production_Plants.pdf
http://mycourses.ntua.gr/courses/METAL1009/document/Economic_Evaluation_and_Investment_Decision_Methods_for_Mineral_Processing_and_Aggregates_Production_Plants.pdf
http://mycourses.ntua.gr/courses/METAL1009/document/Economic_Evaluation_and_Investment_Decision_Methods_for_Mineral_Processing_and_Aggregates_Production_Plants.pdf
http://mmp.smenet.org/
http://mmp.smenet.org/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.11.5 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 5
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : Χημεία, Θερμοδυναμική, Φαινόμενα Μεταφορά Ι 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=fainomena2#product_descript
ion_tab 
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1031 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα εστιάζεται στο γνωστικό πεδίο των Φαινομένων Μεταφοράς Θερμότητας και Μάζας. 
⦁ Μεταφορα Θερμότητας: 
Γίνεται σύντομη αναφορά στους τρεις μηχανισμούς μεταφοράς θερμότητας (αγωγή, συναγωγή και 
ακτινοβολία) και καλύπτονται αναλυτικά τα αντικείμενα αγωγής και συναγωγής. Στην αγωγή εξετάζονται οι 
περιπτώσεις μονοδιάστατης και πολυδιάστατης αγωγής σε μόνιμη κατάσταση, καθώς και χαρακτηριστικά 
προβλήματα μεταβατικής αγωγής. Στη συναγωγή αναλύονται οι περιπτώσεις εξαναγκασμένης 
κυκλοφορίας με εξωτερική ροή ή ροή σε αγωγούς και χαρακτηριστικές περιπτώσεις συναγωγής με φυσική 
κυκλοφορία. Μια ενότητα της διδασκαλίας αφιερώνεται στους εναλλάκτες θερμότητας και στις τεχνικές που 
εφαρμόζονται για την διαστασιολόγησή τους. 
⦁ Μεταφορά Μάζας: 
Παρουσιάζονται οι αναλογίες και οι διαφορές μεταξύ των φαινομένων μεταφοράς θερμότητας και 
μεταφοράς μάζας. Αναλύεται η εξίσωση διάχυσης του Fick και τα χαρακτηριστικά των συντελεστών 
διάχυσης. Εξετάζονται προβλήματα διάχυσης μάζας σε στάσιμο και μη-στάσιμο περιβάλλον. 
Παρουσιάζονται προβλήματα μεταβατικής διάχυσης και συναγωγής μάζας. 

http://www.metal.ntua.gr/?product=fainomena2#product_description_tab
http://www.metal.ntua.gr/?product=fainomena2#product_description_tab
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζουν ειδικές περιπτώσεις μεταφοράς θερμότητας και να επιλέγουν την κατάλληλη 
μεθοδολογία περιγραφής και επίλυσης των προβλημάτων  

• Να διατυπώνουν τις κατάλληλες εξισώσεις περιγραφής των φαινομένων μεταφοράς θερμότητας.  
• Να επιλύουν διαφορικές και αλγεβρικές εξισώσεις που σχετίζονται με την περιγραφή θερμικών 

συστημάτων εφαρμόζοντας αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους 
• Να εφαρμόζουν τις αρχές μεταφοράς θερμότητας στον σχεδιασμό και την εκτίμηση της απόδοσης 

συστημάτων μεταφοράς θερμότητας, π.χ. υπολογισμός μονώσεων, διαστασιολόγηση εναλλακτών 
θερμότητας κλπ. 

• Να αξιολογούν τη σχετική συμμετοχή αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας στη μεταφορά θερμότητας 
• Να επιλύουν απλά προβλήματα μεταφοράς μάζας με διάχυση και συναγωγή. 

 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://mycourses.ntua.gr 
 
 
 
 
 

 

1. Μεταφορά Θερμότητας. Βασικές αρχές 
2. Μονοδιάστατη Αγωγή 
3. Σύνθετα τοιχώματα. Άθροιση αντιστάσεων 
4. Μονοδιάστατη αγωγή με παραγωγή θερμότητας 
5. Πολυδιάστατη αγωγή θερμότητας 
6. Μεταβατική αγωγή 
7. Συναγωγή 
8. Εναλλάκτες θερμότητας 
9. Μεταφορά μάζας. Διάχυση – Νόμος Fick 
10. Μεταβατική διάχυση και συναγωγή μάζας 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών για την 
περιγραφή και επίλυση 
προβλημάτων μεταφοράς 
θερμότητας και μάζας 

13 

7 ατομικές εργασίες  21 

  

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 60 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
120 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με προβλήματα και 
σχεδιασμό συστημάτων μεταφοράς θερμότητας και 
μάζας 

- Ερωτήματα πολλαπλών επιλογών για αξιολόγηση 
κατανόησης της θεωρίας   

 
ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (20%) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Δ. Ασημακόπουλου, Β. Λυγερού, Γ. Αραμπατζή, «Μεταφορά Θερμότητας και μάζας» Εκδόσεις 
Παπασωτηρίου, Αθήνα 2012 

• Y.A. Cengel, “Μεταφορά θερμότητας. Μια πρακτική προσέγγιση”. Εκδόσεις Τζιόλας, 2005. 
• Α. Πολυζάκης «Μετάδοση θερμότητας και Εναλλάκτες», Powerheatcool, 2016. 
• K. D. Hagen, “Heat Transfer with Applications”, Prentice Hall, 2000. 
• R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot, “Transport Phenomena”, second edition, John Wiley & 

Sons, 2002. 
• F. P. Incropera, D. P. De Witt, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, Fifth edition, John 

Wiley & Sons, 2002 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   6.3.97.5  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 5 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΑΝΤΟΧΗ) 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 

των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης  3 
ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 

Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 
Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Έχοντας ήδη γνωρίσει βασικές έννοιες της Μηχανικής όπως της στατικής ισορροπίας ισοστατικού φορέα 
και των εσωτερικών εντατικών μεγεθών του, η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να κατανοήσει ο φοιτητής 
νέες βασικές έννοιες της Θεωρίας Ελαστικότητας, όπως αυτές των τάσεων, των παραμορφώσεων και των 
μετατοπίσεων που υφίσταται ο φορέας από βασικές καταπονήσεις. Επίσης η ύλη περιλαμβάνει τις βασικές 
καταπονήσεις του φορέα, όπως την αξονική, την στρέψη, την κάμψη και την διάτμηση, καθώς και τις 
μεθοδολογίες που απαιτούνται προκειμένου να ελεγχθεί η αντοχή του φορέα έναντι των καταπονήσεων 
αυτών.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση : 
 

• Να κατανοήσει τον τανυστικό χαρακτήρα των τάσεων, παραμορφώσεων και ροπών αδράνειας. 
• Να γνωρίσει τις βασικές καταπονήσεις που δέχεται ο φορέας, όπως την αξονική, την στρέψη, την 

απλή και λοξή κάμψη, την διάτμηση, καθώς και τις τάσεις και παραμορφώσεις που αναπτύσσονται 
στον φορέα από τις καταπονήσεις αυτές.  

• Να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές και τις μεθοδολογίες που έμαθε, για να υπολογίσει την 
αντοχή του φορέα για τις διάφορες καταπονήσεις που υφίσταται. 

• Να εκτιμήσει και να επιλέξει τον πλέον κατάλληλο τρόπο επίλυσης ενός προβλήματος 
• Να συνδυάσει τις γνώσεις αυτές για να σχεδιάσει και να διαστασιολογήσει ένα φορέα, ώστε να είναι 

ασφαλής η λειτουργία του.  
• Να μπορεί με τις γνώσεις αυτές να κατανοήσει πλέον σύνθετα προβλήματα που αφορούν άλλα 

σχετικά μαθήματα. 
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Γενικές Ικανότητες  

 

  

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Η έννοια του τανυστή των τάσεων και παραμορφώσεων.  

 Επίπεδη εντατική και επίπεδη παραμορφωσιακή κατάσταση.  

 Στροφή συστήματος συντεταγμένων.  

 Κύριο σύστημα, κύριες τάσεις, κύριες παραμορφώσεις. 

 Μέγιστη διατμητική τάση και παραμόρφωση. 

 Αναλλοίωτα μεγέθη του τανυστή τάσεων και των παραμορφώσεων.  

 Κύκλος Mohr.  

 Νόμος Hooke σε μονοαξονική καταπόνηση, ορισμός των μηχανικών μεγεθών Ε, G, v. 

 Γενικευμένος νόμος του Hooke, θερμικές παραμορφώσεις. 

 Ροπές Αδράνειας 

 Μονοαξονική καταπόνηση.  

 Στρέψη.  

 Απλή Κάμψη συμμετρικής δοκού. Κάμψη Σύνθετης δοκού. 

 Λοξή Κάμψη. Έκκεντρη Αξονική καταπόνηση.  

 Διατμητικές τάσεις σε δοκούς. 

 Ελαστική γραμμή. 

 Ενεργειακές Μέθοδοι  

 Διαστασιολόγηση. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις εφαρμογής 
μεθοδολογιών 

26 

Επίδειξη βασικών 
καταπονήσεων των υλικών, 
(Εφελκυσμός, Θλίψη, Στρέψη 
κλπ) στο Εργαστήριο 
Αντοχής Υλικών του ΕΜΠ 

12 

Αυτοτελής Μελέτη 26 

Σύνολο Μαθήματος: 90 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

-Επίλυση προβλημάτων κατανόησης των Μηχανικών ιδιοτήτων
των Υλικών και της συμπεριφοράς τους σε διάφορους τρόπους
καταπόνησης. 
-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-Προφορική εξέταση για φοιτητές ειδικών αναγκών

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Μηχανική των Υλικών, Γ.Α. Παπαδόπουλος-Β.Γ. Βαδαλούκα, ΝΚ, Αθήνα, 2017

2. Τεχνική Μηχανική ΙΙ, Αντοχή των Υλικών, Μαρκέτος Ευάγγελος.

3. Μηχανική των Υλικών, 7η Έκδοση, Beer F. - Johnston R. -DeWolf J. Mazurek D.



  

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

Κωδικός Μαθήματα  
 
Διδασκαλίας 

Ώρες 
Ασκήσεις 

Εργαστ. Φροντ. 

 
Α Υποχρεωτικά 

   

7.2.12.6 1. Μεταλλογνωσία ΙΙ 3 2 - 
2.1.19.6 2. Επιχειρησιακή Έρευνα 2 - 1 
7.2.13.6 3. Εξαγωγική Μεταλλουργία ΙΙ 3 - 1 
7.1.03.6 4. Εκμετάλλευση Μεταλλείων ΙΙ 2 2 - 
7.2.14.6 5. Μηχανική Προπαρασκευή και 

Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων ΙΙ
 

2 
 

2 - 
7.1.04.6 6. Αρχές Διοίκησης και 

Οργάνωση Παραγωγής – 
Οικονομική των Επιχειρήσεων 

 
 

1 

 
 

1 - 
7.2.15.6 7. Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.12.6 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΙΙ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις , φροντιστηριακές ασκήσεις 
και εργαστηριακές Ασκήσεις 

5 7 

   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις βασικές αρχές της Φυσικής Μεταλλουργίας και 
ιδιαίτερα των Κραμάτων. 

Ο σπουδαστής θα πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες , γνώσεις και κατανόηση σε: 

1) Κατανόηση των μεταλλουργικών αρχών σε σιδηρούχα κράματα, την ανάπτυξη των και εφαρμογών 
των σε τομείς Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας 

2) Γνώση για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη σιδηρούχων κραμάτων 
3) Κατανόηση γενικών εφαρμογών ειδικά κραματωμένων χαλύβων 
4) Συσχέτιση παραμέτρων κατεργασιών με αναπτυσσόμενες μικροδομές και συνακόλουθες ιδιότητες 
5) Δεξιότητες για σχεδιασμό εφαρμογών με επιλογή χαλύβων 
6) Κατανόηση των μεταλλουργικών αρχών σε μη- σιδηρούχα κράματα, την ανάπτυξη των και 

εφαρμογών των σε τομείς Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας 
7) Γνώση για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη  κραμάτων αλουμινίου και ορειχάλκων 
8) Ικανότητα να διεξάγει αυτοεπιβλεπόμενη μελέτη, με χρήση επικοινωνιακών δεξιότητων και 

υπολογιστικών τεχνικών 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

Στερεές Φάσεις σε μεταλλικά συστήματα . Ορισμός στερεών διαλυμάτων/ κράματων.
Κρυσταλλική _δομή,_ _μικρογραφική _δομή _και _φυσικές _ιδιότητες σιδηρούχων υλικών._ _
Μετασταθές Διάγραμμα Φάσεων σιδήρου-σεμεντίτη .
Χάλυβες και _χυτοσίδηροι. Μετασχηματισμοί εκτός ισορροπίας,

Τα διαγράμματα ΤΤΤ και CCT.
Αντιδράσεις κατακρήμνισης, παραδείγματα από τα κράματα του αλουμινίου.
Μελέτη διαφόρων κραμάτων
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διαλέξεις Powerpoint. Υποστήριξη Μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Web of 
Knowledge. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 26 

Ατομική Εργασία για κάθε 
Εργαστηριακή Άσκηση  

36 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 24 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος: 175 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Θεωρητικές και Υπολογιστικές από όλο το εύρος
του διδαχθέντος μαθήματος

- Διαμορφωτική ή συμπερασματική δοκιμασία
- Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Εργαστηριακή Εργασία Πεπραγμένων  (30%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Hosford, William F, Physical metallurgy / William F. Hosford, CRC Press, c2010.ISBN: 
9781439813607 
Brandon, D. G, Microstructural characterization of materials / David Brandon and Wayne Kaplan, John 
Wiley, 
2008.ISBN: 9780470027851 
Gladman, T, The physical metallurgy of microalloyed steels / T. Gladman, Institute of Materials, 1997.ISBN: 
0901716812 
Surface analysis : the principal techniques / edited by John C. Vickerman, John Wiley, c2007.ISBN: 
9780470017647 
Porter, David A, Phase transformations in metals and alloys / David A. Porter, Kenneth E. Easterling, and 
Mohamed 
Y. Sherif, CRC Press, c2009.ISBN: 9781420062106
Cullity, B. D, Elements of x-ray diffraction / B.D. Cullity, S.R. Stock, Prentice Hall, c2001.ISBN:
9780201610918
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 6 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις, Ασκήσεις 3 3 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί την βασική εισαγωγή στην έννοια της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, 
(οικονομικοί πόροι, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό)   με στόχο την λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων.  

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις έννοιες της ανάλυσης ενός συστήματος, της 
διατύπωσης στόχων, και περιορισμών, της σύνταξης του σχετικού μαθηματικού μοντέλου, της επίλυσής του, καθώς 
και της ανάλυσης ευαισθησίας των λύσεων. 

Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές 
έρευνας και ανάλυσης  θα αναπτυχθούν αργότερα σε επί μέρους ειδικά μαθήματα κατεύθυνσης που 
αφορούν την Αξιολόγηση της Τεχνικής Βιωσιμότητας και την Οικονομική Σκοπιμότητα εναλλακτικών 
λύσεων για την αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών . 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Έχει κατανοήσει τα βασικά στάδια και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της Επιχειρησιακής Έρευνας,
καθώς και την σύνδεση τους με γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους.

• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της Επιχειρησιακής Έρευνας και πώς αυτά εφαρμόζονται
για την επίτευξη των εκάστοτε επιχειρηματικών στόχων.

• Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους, και διαθέσιμων πόρων ενός συστήματος και τα
συνδέει με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

• Ενσωματώνει τα ανωτέρω στοιχεία σε κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο το οποίο στη συνέχεια επιλύει
είτε γραφικά είτε με χρήση του EXCEL Solver, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος σύμφωνα
με τους επιχειρηματικούς στόχους που έχουν τεθεί.

• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για επιλύσουν και να παρουσιάσουν μια μελέτη
περίπτωσης που περιλαμβάνει την ανάλυση ενός συστήματος, την διατύπωση στόχων, την σύνταξη του 
μαθηματικού μοντέλου, την επίλυσή του, καθώς και την ανάλυση ευαισθησίας των λύσεων.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη εργασία και Ομαδική εργασία
• Ανάλυση, σχεδιασμός, υποβολή μελετών και τεχνικών εκθέσεων.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Αντικείμενο και Μεθοδολογία: ιστορικό, φύση και ορισμός της Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕ), βασικά
χαρακτηριστικά, μεθοδολογία, κατηγορίες προβλημάτων, συγγενείς επιστημονικοί κλάδοι, η πρακτική
εξάσκηση της ΕΕ.
- Η έννοια της μαθηματικής βελτιστοποίησης και οι προεκτάσεις της στις επιστήμες του Μηχανικού.
- Γραμμικός Προγραμματισμός (ΓΠ): εισαγωγή, διατύπωση του γενικού προτύπου του ΓΠ, μαθηματική
μοντελοποίηση προβλημάτων, γραφική επίλυση προβλημάτων ΓΠ, επίλυση προβλημάτων ΓΠ με την
βοήθεια υπολογιστικών πακέτων EXCEL και Solver.
- Ειδικά προβλήματα ΓΠ: το πρόβλημα Μεταφοράς, το πρόβλημα Αντιστοίχισης, το πρόβλημα Κατανομής
Πόρων.
- Ακέραιος, Διαχωρίσιμος και Μη-Γραμμικός Προγραμματισμός: εισαγωγή, επίλυση προβλημάτων με
γραφική μέθοδο καθώς και με την βοήθεια υπολογιστικών πακέτων EXCEL και Solver
- Χρήση Ακέραιου Δυαδικού Προγραμματισμού για την διατύπωση προβλημάτων λήψης απόφασης.
- To Δυικό Πρόβλημα - Ανάλυση Ευαισθησίας.
- Εργασία με Τυχαίες Μεταβλητές και προσομοίωση Monte Carlo.

Η θεωρία και οι ασκήσεις του Μαθήματος διεξάγονται με τη βοήθεια ΗΥ στο PC Lab της Σχολής ΜΜΜ 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση τρισδιάστατης συναρμολογούμενης μακέτας στο 
μάθημα για την κατανόηση της έννοιας της 
βελτιστοποίησης υπό συνθήκες. 
Διδασκαλία θεωρίας και επίλυση ασκήσεων/ 
περιπτώσεων εφαρμογής με χρήση ΗΥ. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyCourses. 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 15 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 25 

Ομαδική ή ατομική εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 20 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
 90 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση ( 100% ή 60%) που 
περιλαμβάνει: 
- Κατάστρωση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά 
δεδομένα μελέτης περίπτωσης 
- Γραφική επίλυση προβλημάτων που περιλαμβάνουν 
μέχρι δύο μεταβλητές εισόδου 
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας   

 
ΙΙ. Προαιρετική επίλυση και γραπτή παρουσίαση Ομαδικών ή 
Ατομικών  Εργασιών (40%), 3 τον αριθμό κατά τη διάρκεια 
του εξαμήνου 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• R. Bronson and G. Naadimuthu: Επιχειρησιακή Έρευνα. Schaumʼs Outlline Series, Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, Αθήνα 2010, είναι στον Εύδοξο.  

• F. Hillier, M. Hillier and G. Lieberman: Introduction to Management Science- a Modeling and Case 
Studies Approach with Spreadsheets. McGraw- Hill International Editions, Singapore, 2000. 

• I. Κολέτσος και Δ. Στογιάννης: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα 
2012. 

• F. Hillier and G. Lieberman: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 
2018 

• D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams and K. Martin: Διοικητική Επιστήμη- ποσοτικές Μέθοδοι για τη 
λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2014, είναι στον Εύδοξο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ -ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις, υπολογιστικές ασκήσεις και ατομικές εργασίες  5 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=exagwgiki_metallourgia2#pro
duct_description_tab 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

 
Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε 
περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 
 
 
 

http://www.metal.ntua.gr/?product=exagwgiki_metallourgia2#product_description_tab
http://www.metal.ntua.gr/?product=exagwgiki_metallourgia2#product_description_tab
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη και στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 70 

   Ιστορία της Υδρομεταλλουργίας (παλαιά και σύγχρονη) 
    Χημεία υδατικών διαλυμάτων (σύντομη ανασκόπηση ορισμένων εννοιών) 

1) Επίδραση των παραγόντων pH, οξειδοαναγωγικού δυναμικού (Eh)και σύστασης του διαλύματος στη
συμπεριφορά ενός μετάλλου σε υδατικό διάλυμα

2) Συμπλοκοποίηση μετάλλων
3) Υδρόλυση μετάλλων
Προπαρασκευή της Πρώτης Ύλης προς Υδρομεταλλουργική Επεξεργασία
Εκχύλιση
1) Μέσα εκχύλισης
2) Κατηγορίες αντιδράσεων εκχύλισης
3) Τεχνικές εκχύλισης, εξοπλισμός και εφαρμογές

i. Εκχύλιση επί τόπου
ii. Εκχύλιση σε σωρούς
iii. Εκχύλιση σε δεξαμενές
iv. Εκχύλιση με ανάδευση σε ατμοσφαιρική πίεση
v. Εκχύλιση με ανάδευση υπό πίεση

4) Εκχύλιση με μικροοργανισμούς
i. Μηχανισμοί εκχύλισης με αυτότροφους μικροοργανισμούς – Παραδείγματα εφαρμογών
ii. Μηχανισμοί εκχύλισης με ετερότροφους μικροοργανισμούς  – Παραδείγματα εφαρμογών

Εκλεκτική Ανάκτηση Μετάλλου από Υδατικό Διάλυμα 
1) Χημική καταβύθιση

i. Μηχανισμός (υπερκορεσμός, πυρηνοποίηση, ανάπτυξη των κρυστάλλων)
ii. Γήρανση του ιζήματος
iii. Συγκαταβύθιση και μηχανισμοί της (ρόφηση, σχηματισμός στερεού διαλύματος, εγκλεισμός)
iv. Έλεγχος των παραγόντων για την καταβύθιση μετάλλου υπό μορφή κρυσταλλικής ένωσης, 

υψηλής καθαρότητος και με άριστες ιδιότητες διήθησης.
2) Με οργανικούς διαλύτες

i. Η οργανική φάση
ii. Η υδατική φάση
iii. Μηχανισμοί εξαγωγής ενός μετάλλου στην οργανική φάση
iv. Εξοπλισμός και υπολογισμοί εξαγωγής σε συνεχές σύστημα
v. Εφαρμογές

3) Με ιοντοεναλλαγή
i. Γενικές αρχές
ii. Μέθοδοι και εξοπλισμός
iii. Κατηγορίες εναλλακτών
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

20 

Ατομικές Εργασίες  
 

20 

  

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 40 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
150 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%)  
 
ΙΙ. Από τη βαθμολόγηση των θεμάτων και εργασιών που 

δίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όπως και από τη 
συμμετοχή στις επιδεικτικές εργαστηριακές ασκήσεις (20%) 

 
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
1. AGRICOLA GEORGIOUS (1556). De Re Metallica. Translated by H.C. Hoover and L.H. Hoover, Dover Publication Inc., New York, 1950 Edition, 

p.p. 564-571. 
2. HABASHI FATHI (1993). A. Textbook of Hydrometallurgy. Metallurgie Extractive Quebec, Enr., Quebec, Canada. 
3. BURKIN A.R. (2001). Chemical Hydrometallurgy – Theory and Principles. Imperial College Press, London, England. 
4. VAN ZYL D.I.A., HUTCHISON I.P.G. and KIEL J.E., Editors, (1998). Introduction to Evaluation, Design and Operation of Precious Metal Heap 

Leaching Projects. Society of Mining Engineers, Inc., Littleton, Colorado, USA. 
5. SCHLITT W.J., LARSON W.C. and HISKEY J.B., Editors (1981). Gold and Silver – Leaching, Recovery and Economics. Society of Mining Engineers 

of AIME, Chicago, Illinois, USA. 
6. VAN ZYL D.J.A., Editor (1987). Geotechnical Aspects of Heap Leach Desigy. Society of Mining Engineers, Inc., Littleton, Colorado, USA. 
7. HAN KENNETH N. (2002). Fundamentals of Aqueous Metallurgy. Society of Mining, Metallurgy and Exploration, Inc. (SME), Littleton. Colorado, 

USA. 
8. JACKSON ERIC. (1986). Hydrometallurgical Exrtaction and Reclamation. Ellis Horwood Ltd, Chichester, England. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.03.6.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   
ΣΠΟΥΔΩΝ 

6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμετάλλευση Μεταλλείων ΙΙ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος 
π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται 

ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  
διδασκαλίας και το  σύνολο των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ

ΕΣ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 5 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 2  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Ειδικού Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 
: 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

: 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1051 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές έννοιες σχετικά με τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις. Περιγράφονται οι βασικές 
κατηγορίες και οι βασικοί ορισμοί τωνεκμεταλλεύσεων, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων, 
παρουσιάζονται οι βασικοί τρόποι εξόρυξης (εκρηκτικές ύλες και μηχανικά μέσα).  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• προσδιορίσει την κατάλληλη κλίση πρανούς μιας εκμετάλλευσης 
• υπολογίσει την οριακή περιεκτικότητα 
• υπολογίσει τη σχέση εκμετάλλευσης  
• προτείνει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ενός σχεδίου ανατίναξης  
• επιλέξει τον κατάλληλο εξοπλισμό εξόρυξης, φόρτωσης και μεταφοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

της εκμετάλλευσης 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 

• Ομαδική Εργασία 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Η παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται το 
μάθημα πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση 
παραδειγμάτων πραγματικών και υποθετικών.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Ομαδικές Εργασίες σε 
μελέτες περίπτωσης.  
 

50 

  

Συνοπτική παρουσίαση του ελληνικού ορυκτού πλούτου και των σημαντικότερων υπαιθρίων 
εκμεταλλεύσεων.  
Βασική μεταλλευτική ορολογία. Μέθοδοι εκμετάλλευσης: διάκριση σε επιφανειακές και υπόγειες. 
Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή της μεθόδου εκμετάλλευσης. Επιλογή μεταξύ επιφανειακής και 
υπόγειας μεθόδου εκμετάλλευσης.  
Προσδιορισμός τελικών ορίων εκμετάλλευσης. Μέθοδοι υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Πεδία εφαρμογής 
μεθόδων υπαίθριων εκμεταλλεύσεων.  
Συνεχείς και ασυνεχείς μέθοδοι εκμετάλλευσης.  
Μέθοδοι εκμετάλλευσης υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων βασιζόμενες στην όρυξη με εκρηκτικά.  
Μέθοδοι εκμετάλλευσης υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων βασιζόμενες στη χρήση μηχανικών μέσων. 
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Αυτοτελής Μελέτη 38 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
140 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με 
τελικές γραπτές εξετάσεις.  

 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
 
Τερεζόπουλος,  Ν. (2003). “Μέθοδοι  Υπαιθρίων  Εκμεταλλεύσεων”,  Σημειώσεις,  Σχολή  
Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Ε.Μ.Π. 
Hartman, H.L., Mutmansky, J.M. (2002). “Introductory Mining Engineering”, John Wiley & Sons, 
Inc.   
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧANΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ε.Μ.Π. 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.14.6 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΙΙ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 5 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική), αν ζητηθεί 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=emploutismos2  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του βασικού εισαγωγικού μαθήματος στις διεργασίες μηχανικής 
προπαρασκευής μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων και εμπλουτισμού 
μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών.  

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει και να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα ο φοιτητής για: α) τις 
βασικές αρχές του μαγνητικού και ηλεκτροστατικού διαχωρισμού και της επίπλευσης ώστε να είναι σε 
θέση να τις εφαρμόσει και να επιλέξει τα κατάλληλα μηχανήματα και κυκλώματα κατά περίπτωση για την 
παραγωγή εμπορεύσιμων συμπυκνωμάτων, που θα αξιοποιηθούν από την μεταλλουργία ή την 
βιομηχανία πρώτων υλών, β) τις διεργασίες του διαχωρισμού των στερεών από το νερό και της 
συσσωμάτωσης των λεπτομερών συμπυκνωμάτων, γ) την αλληλουχία των φάσεων σε ένα εργοστάσιο 
εμπλουτισμού αναφορικά με τις διαδικασίες της τροφοδοσίας μηχανημάτων και κυκλωμάτων, της 
διακίνησης υλικών (στερεά, πολφοί), του ρόλου της δειγματοληψίας και της απεικόνισης της συνολικής 
λειτουργίας του εργοστασίου μέσω του διαγράμματος ροής, δ) την απόθεση των απορριμμάτων που 
παράγονται, και ε) τη σχέση και χρησιμότητα των αρχών και μεθόδων μηχανικής προπαρασκευής και του 
εμπλουτισμού στην ανακύκλωση στερεών αποβλήτων για τη δευτερογενή παραγωγή/ανάκτηση χρήσιμων 
συστατικών από παντός είδους απορρίμματα (οικιακά, βιομηχανικά).  

http://www.metal.ntua.gr/?product=emploutismos2
http://www.metal.ntua.gr/?product=emploutismos2
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / -ρια θα είναι σε θέση να: 
 
• κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας και να επιλέξει τα κατάλληλα μηχανήματα μαγνητικού και 

ηλεκτροστατικού διαχωρισμού.  
• κατανοήσει τις βασικές αρχές της επίπλευσης μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, την δράση 

των αντιδραστηρίων και να εφαρμόσει αυτή τη γνώση στην επιλογή κατάλληλων αντιδραστηρίων κατά 
περίπτωση  

• σχεδιάσει το κατάλληλο κύκλωμα επίπλευσης για να πετύχει υψηλής ποιότητας συμπύκνωμα με 
μεγάλη ανάκτηση χρήσιμου 

• κατανοήσει τις διεργασίες και την αναγκαιότητα διαχωρισμού στερεών από υγρό και δημιουργίας 
συσσωματωμάτων (pellets, briquettes) από λεπτομερή τεμαχίδια για περαιτέρω μεταλλουργική 
κατεργασία 

• κατανοήσει τον ρόλο των μηχανών τροφοδοσίας και διακίνησης στερεών και υγρών σε ένα εργοστάσιο 
εμπλουτισμού και να επιλέξει το κατάλληλο μηχάνημα 

• κατανοήσει τον ρόλο και την αναγκαιότητα της δειγματοληψίας και του ελέγχου μηχανών και 
κυκλωμάτων σε ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού 

• κατανοήσει τις μεθόδους απόθεσης των απορριμμάτων του εμπλουτισμού σε σωρούς και φράγματα 
• είναι σε θέση να αντιληφθεί την δυνατότητα εφαρμογής ίδιων ή παραπλήσιων αρχών στον διαχωρισμό 

στερεών αποβλήτων 
 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη και Ομαδική Εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, αποτελεσμάτων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον μονάδων εμπλουτισμού με διάφορες ειδικότητες μηχανικών 
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη και στο Εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις στην τάξη (13 εβδομάδες) 26 
Εκπαίδευση στο Εργαστήριο 18 

Συγγραφή εργαστηριακών εργασιών  27 

  

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 64 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
135 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ – ΥΓΡΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΣΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΠΟΘΕΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ταξινόμηση, δειγματοληψία, υδροσυγκέντρωση, παλλόμενη τράπεζα, βαρέα υγρά, 
μαγνητικός διαχωρισμός, διαφορική επίπλευση, πύκνωση, διήθηση 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Α) Γραπτή τελική εξέταση 75%, κατά την οποία αξιολογείται η 
κατανόηση της θεωρίας με ερωτήσεις κρίσεως επί των μεθόδων 
και των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων εμπλουτισμού  
Β) Εργαστηριακός βαθμός 25%, ο οποίος είναι ο μέσος όρος των 
βαθμών των 9 ομαδικών εκθέσεων που παραδίδουν οι φοιτητές 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Βιβλία Διδασκαλίας

1. Α.Ζ. Φραγκίσκος, Αθήνα 1995, Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών
(Ορυκτουργία), Εκδόσεις Ε.Μ.Π.

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (ξενόγλωσση):
1. Mineral Processing Handbook, Norman Weiss (Ed.), S.M.E., New York, 1985.
2. Wills' Mineral Processing Technology 8th Edition, An Introduction to the Practical Aspects of Ore 

Treatment and Mineral Recovery, Barry A. Wills James Finch, Elsevier/Butterworth-Heinemann, 
2016

3. Mineral Processing Plant Design, A.L. Mular and R.B. Bhappu (Eds.), SME, New York, 1980.
4. Magnetic Methods for the Treatment of Minerals, J. Svoboda, Elsevier, Amsterdam, 1987.
5. Principles of Mineral Processing, Maurice C. Fuerstenau & Kenneth N. Han (Eds.), SME Littleton 

Colorado, 2005.
6. Solid-Liquid Separation, 4th Edition, Ladislav Svarovsky, Butterworth Heinemann BH, Boston & 

Oxford 2000.
7. Mineral Processing Plant Design, Practice, and Control, Proceedings, Vols. I, II, Andrew L. Mular, 

Doug N. Halbe & Derek J. Barratt (Eds.), SME Littleton Colorado, 2002.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

8. Minerals Engineering, Elsevier
9. Mining, Metallurgy & Exploration (MME), Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME),

http://mmp.smenet.org/

http://mmp.smenet.org/
http://mmp.smenet.org/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση παραγωγής – Οικονομική των 

Επιχειρήσεων  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις 1 3 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

 Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
- κατανοεί τις βασικές Έννοιες της Επιχειρηματικότητας, τους στόχους και μορφές επιχειρήσεων και τη

λειτουργία τους σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες
- κατανοεί τις διαδικασίες στρατηγικής & λειτουργικής στοχοθέτησης μίας επιχείρησης
- κατανοεί τις επί μέρους μορφές Οργάνωσης Επιχειρήσεων, και την σημασίας τους στην ενίσχυση

της βιωσιμότητας μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας
- επιλέγει και συνθέτει τους κατάλληλους Δείκτες  Βιώσιμης Ανάπτυξης ως εργαλεία για την αποτίμηση 

και παρακολούθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης μίας επιχείρησης
- κατανοεί τις βασικές λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης και να τις αξιοποιεί για να υπολογίζει

τους σημαντικότερος αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας κεφαλαίου και κεφαλαιακής
δομής.

- υπολογίζει το νεκρό σημείο παραγωγής μιας δραστηριότητας καθώς και το ύψος παραγωγής που
μεγιστοποιεί το κέρδος της (ή ελαχιστοποιεί τη ζημία).

- χρησιμοποιεί το υπόδειγμα Cobb – Douglas για τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων τιμής, κόστους
και προϊόντος των παραγωγικών συντελεστών

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
- Αυτόνομη εργασία –Ομαδική Εργασία
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycources

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 12 
Εργαστηριακές ασκήσεις 12 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 19 

Εκπόνηση ατομικής 
εργασίας 

30 

Παρουσιάσεις στη Τάξη 2 

Σύνολο Μαθήματος: 75 

 Παραγωγικά Συστήματα-Επιχειρηματικότητα, Μορφές και Κατάταξη Επιχειρήσεων, Περιβάλλον 
Επιχείρησης, Στοχοθέτηση, Συστήματα Οργάνωσης  Επιχειρήσεων, Περιγραφές θέσεων, Δείκτες Βιώσιμης 
Ανάπτυξης  
Αρχές λογιστικής και κοστολόγησης. Μετοχές. Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης. Αριθμοδείκτες. 
Μεγιστοποίηση κέρδους. Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Υπόδειγμα Cobb-Douglas. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με δύο 
εναλλακτικούς τρόπους: 
 
(α) Αξιολόγηση βάσει γραπτών τελικών εξετάσεων 
στην ελληνική σε ποσοστό 100%. ΟΙ γραπτές 
εξετάσεις περιλαμβάνουν Δοκιμασία πολλαπλής 
επιλογής, 25-30%, Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης: 
20-25%, Επίλυση προβλημάτων: 50%. 
 
(β) Αξιολόγηση βάσει τελικών εξετάσεων (50%) και 
εργασιών (50%). Οι εργασίες υποβάλλονται 
γραπτώς και παρουσιάζονται στην τάξη 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Π. Φαναριώτη, Αρχές Οργανώσεως & Διοικήσεως Επιχειρήσεων  – Εισαγωγή στο σύγχρονο management, 
2η έκδοση, εκδόσεις Σταμούλη,  Αθήνα 2001 
Α. Νικολόπουλος, Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων, εκδόσεις O.Π.Α., Αθήνα 
2005. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7258 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ  6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙ/ΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΓΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ) 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές 
Ασκήσεις 

3 5 

   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=M
ETAL1059 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της επιβάρυνσης των φυσικών συστημάτων 
(οικοσυστημάτων), και ιδιαίτερα των υδατικών και της ατμόσφαιρας, με ρύπους: (α) Είναι απαραίτητο εφόδιο 
για την γενική παιδεία του μηχανικού σε θέματα ρύπανσης υδάτων και ατμόσφαιρας (β) Εστιάζει σε κεντρικά 
περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του μεταλλειολόγου όπως πχ σωματιδιακή 
ατμοσφαιρική ρύπανση, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον ενεργειακό/βιομηχανικό τομέα αλλά και 
του μεταλλουργού όπως πχ αέριες εκπομπές από τη μεταλλουργική βιομηχανία. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες των αρχών 
λειτουργίας των οικοσυστημάτων αναλύοντας τους κύκλους των στοιχείων στη φύση με έμφαση στη 
διαταραχή του κύκλου του άνθρακα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις συνέπειές του για την 
κλιματική αλλαγή. 
Διδάσκονται οι παράμετροι ποιότητας των υδάτινων συστημάτων και της ατμόσφαιρας καθώς και οι 
κυριότεροι ρύποι προκειμένου οι σπουδαστές να κατανοήσουν τα φαινόμενα της ρύπανσης: 
εκπομπές, διασπορά, επιπτώσεις. Η ρύπανση των υδάτινων συστημάτων από οργανικό φορτίο και 
οι παράμετροι που το προσδιορίζουν: το χημικά και το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο διδάσκονται 
σε επίπεδο θεωρίας αλλά και εργαστηριακών ασκήσεων. 
Επίσης, στόχο του μαθήματος αποτελεί η διδασκαλία των ειδών, των επιπτώσεων και των 
προσδιορισμών της σωματιδιακής ρύπανσης στην ατμόσφαιρα που αποτελεί παγκόσμια ένα από τα 
σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τέλος, η διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων από 
σημειακές πηγές διδάσκεται με τη χρήση κατάλληλων μαθηματικών προσομοιώσεων.  
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• Περιγράφει τους τρόπους λειτουργίας των οικοσυστημάτων και των κύκλων των στοιχείων στη φύση. 
• Προσδιορίζει την προέλευση/πηγές μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ρύπων τόσο για τα υδατικά 

συστήματα όσο και για την ατμόσφαιρα. 
• Περιγράφει φαινόμενα σε πλανητική κλίμακα όπως αυτό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.  
• Εκτιμά και να διακρίνει τις ιδιότητες και τις επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ρύπανσης σε 

ένα φυσικό σύστημα. 
• Διεξάγει εργαστηριακούς προσδιορισμούς χημικά απαιτούμενου οξυγόνου και βιοχημικά 

απαιτούμενου οξυγόνου. 
• Διεξάγει πρότυπη δειγματοληψία ατμοσφαιρικών σωματιδίων και να υπολογίζει τη συγκέντρωσή τους 

στον ατμοσφαιρικό αέρα. 
• Διαφοροποιεί και να υποδιαιρεί τον ατμοσφαιρικό σωματιδιακό φόρτο σε κατηγορίες ανάλογα με το 

μέγεθος και τη σύστασή του και να τον αποδίδει σε πηγές προέλευσης. 
• Υπολογίζει λύσεις ασκήσεων που σχετίζονται με την πρόβλεψη της διασποράς ρύπων. 
• Αξιολογεί δεδομένα τιμών παραμέτρων σχετικά με ποιότητα ενός υδατικού ή ατμοσφαιρικού τομέα 

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα όρια που θέτει η νομοθεσία. 
 

 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας my courses 
 
 
 
 

 

i. Αρχές λειτουργίας οικοσυστημάτων. 
ii. Οι κύκλοι των στοιχείων στη φύση. 
iii. Ποσοτικές εκφράσεις ανάπτυξης πληθυσμών.  
iv. Παράμετροι ποιότητας υδάτων - Ρύπανση. 
v. Ο ρόλος των μικροοργανισμών - Βιοαποικοδόμηση οργανικού φορτίου. 
vi. Σύσταση και δομή της ατμόσφαιρας. 
vii. Μεταβολές χαρακτηριστικών ατμοσφαιρικού αέρα 
viii.  Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι. 
ix. Διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων από σημειακές πηγές. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές ασκήσεις 13 

Συγγραφή εργασιών 36 

  

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 50 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
125 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Θέματα θεωρίας 
- Επίλυση προβλημάτων    

 
ΙΙ. Εκθέσεις εργαστηριακών ασκήσεων   (20%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Gilbert M. Masters and Wendell P. Ela, Introduction to Environmental Engineering and Science, 3rd, Pearson, 
2014. 
Μάριος Τσέζος, Εμμανουέλλα Ρεμουντάκη, Βοηθητικές σημειώσεις, Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην Επ/μη & 
Τεχ/για Προστασίας του Περ/ντος), ΕΜΠ, 2010. 
Μ. Τσέζος, Ε. Ρεμουντάκη, Α. Χατζηκιοσεγιάν, Ρ. Βιδάλη, Βοηθητικές σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων,  
ΕΜΠ, 2010. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.07.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 6o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις   
Εργαστηριακές Ασκήσεις   

Περιοδεία  8 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.praktiki.metal.ntua.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 Το μάθημα αποτελεί το μάθημα Kορμού του 6ου εξαμήνου που στόχο έχει την οργανωμένη και 

συνολική ενημέρωση του σπουδαστή για τις παραγωγικές μονάδες της χώρας  που 
δραστηριοποιούνται για την εξόρυξη και κατεργασία μεταλλευμάτων, λατομικών υλικών, 
μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, όπως επίσης και τις μεταλλουργικές μονάδες, 
συμπεριλαμβανομένων μονάδων ανακύκλωσης μεταλλικών προϊόντων. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας και την σύνταξη της έκθεσης για μία από τις μονάδες που 

επισκέφθηκε, ο σπουδαστής έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά την εφαρμοζόμενη 
διαδικασία, τα παραγόμενα προϊόντα, τα εφαρμοζόμενα συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας 
και Υγείας και Ασφάλειας, βλέπει δηλ. στην πράξη τα όσα διδάχθηκε στα 3 πρώτα χρόνια των 
σπουδών σχετικά με την συνολική αξιοποίηση των ΟΠΥ.  Επίσης κατά την σύνταξη της σχετικής 
Έκθεσης, καλείται να αναζητήσει και να συνθέσει στοιχεία σχετικά με την Οργάνωση και Διοίκηση 
της Εταιρείας, την Παραγωγικής Διαδικασία και την Οικονομική της επίδοση με τη βοήθεια 
στοιχείων Ισολογισμού και οικονομικών δεικτών 

 
•  

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
- Αυτόνομη εργασία –Ομαδική Εργασία
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Περιοδεία 10 ημερών με καθορισμένο από τη Σχολή 
πρόγραμμα επισκέψεων σε εγκαταστάσεις αξιοποίησης και 
μεταποίησης ΟΠΥ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 
Εργαστηριακές ασκήσεις 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 

Εκπόνηση ατομικής 
εργασίας 

60 

Περιοδεία 100 
Προετοιμασία Δικαιολογητικών 10 
Σύνολο Μαθήματος: 200 

. Η ΠΑ1 υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 6ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών του ΕΜΠ  και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 6ου και 7ου εξαμήνου, το 
μήνα Ιούλιο. Η υλοποίηση της Π.Α. Ι από τους φοιτητές πραγματοποιείται μετά τη λήξη της θερινής 
εξεταστικής περιόδου και έχει διάρκεια κατά μέσο όρο 10 ημερολογιακές ημέρες. Κατά το στάδιο αυτό, 
κάθε ομάδα φοιτητών επισκέπτεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 6-7 προκαθορισμένες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, σχετικές με το αντικείμενο της Σχολής, που βρίσκονται κυρίως στην περιφέρεια της 
Ελληνικής Επικράτειας όπως λατομεία, μεταλλεία, μεταλλουργικές μονάδες, μονάδες επεξεργασίας 
μετάλλων κ.λπ.  Στόχος της ΠΑΙ είναι η εξοικείωση των σπουδαστών της Σχολής με τις παραγωγικές 
εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται με τον συνολικό Κύκλο Ζωής της αξιοποίησης των Ορυκτών 
Πρώτων Υλών 

Η ΠΑ1 ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Εργασίας, στην οποία περιγράφεται μία από τις εγκαταστάσεις 
που επισκέφθηκαν οι σπουδαστές κατά την περιοδεία. 

30 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με: 
 
Μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. Ι και κατά τη διάρκεια 
του 7ου εξαμήνου, οι φοιτητές εκπονούν 
σχετική έκθεση για μία από τις εταιρείες που 
επισκέφθηκαν. Για τη σύνταξη της έκθεσης κάθε 
ομάδα χωρίζεται σε υποομάδες ενός ή δύο 
συνεργαζόμενων φοιτητών. Από κάθε υποομάδα 
συντάσσεται έκθεση για μία από τις εταιρείες που 
επισκέφτηκε η ομάδα. Η έκθεση αυτή 
αξιολογείται και βαθμολογείται (με κλίμακα του 10) 
από τoν Επιστημονικό Υπεύθυνo της Π.Α. Ι. 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 



  

7ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
Ασκήσεις 

Διδασκαλίας Εργαστ. Φροντ. 

Α’ Υποχρεωτικά 
 

7.3.06.7  1. Τεχνική Γεωλογία Ι 2  2 - 
7.1.05.7  2. Εξόρυξη Πετρωμάτων Ι 

(Εξόρυξη με εκρηκτικές ύλες) 
 

3 
  

2 
 

- 
7.1.06.7  3. Περιβάλλον ΙΙ ( Προστασία 

Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική 
και Μεταλλουργία) 

 
 

2 

  
 

- 

 
 

2 
7.2.17.7  4. Μεταλλουργία Σιδήρου Ι 2  2 - 
7.2.18.7  5. Ασφάλεια-Υγιεινή-Δίκαιο 2  - 1 
1.1.51.7  6. Οπλισμένο Σκυρόδεμα- 

Μεταλλικές Κατασκευές 
 

2 
  

1 
 

- 
7.2.16.7  7. Στοιχεία Μηχανολογίας 2  - 2 

  
Σύνολο ωρών 

 15  
27 

7 5 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 

ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.06.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνική Γεωλογία Ι  
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις θεωρίας και Εργαστηριακές Ασκήσεις   4 5 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :   - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

  - 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=texniki_geologia1 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών σχετικών 
με τα αντικείμενα της τεχνικής γεωλογίας. 
Επίπεδο γνώσεων 6 σύμφωνα με τον 1ο κύκλο σπουδών. 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτυχθούν κατά την παρακολούθηση του μαθήματος 
«Τεχνική Γεωλογία Ι» περιλαμβάνουν: 
 Την κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών σχετικών με τους γεωλογικούς σχηματισμούς είτε 

πρόκειται για συνεκτικούς (πετρώματα) είτε για χαλαρούς (εδάφη) θεωρούμενους ως υπόβαθρα 
θεμελίωσης τεχνικών έργων και ως δομικά υλικά.  
 Τη δυνατότητα προσδιορισμού και εκτίμησης από τους φοιτητές, της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των 

γεωλογικών σχηματισμών μέσω της αξιολόγησης των φυσικών τους ιδιοτήτων, της δομής τους και των 
μηχανικών τους χαρακτηριστικών.  
 Τη δυνατότητα αναγνώρισης της Γεωτεχνικής συμπεριφοράς των σχηματισμών του Ελλαδικού χώρου.  
 Τη δυνατότητα αναγνώρισης των μηχανισμών και των αιτίων πρόκλησης φυσικών καταστροφικών 

φαινομένων. 
 Την εφαρμογή των μεθοδολογιών και τεχνικών που σχετίζονται με την επίδραση που έχουν οι 

γεωλογικές παράμετροι στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την ευστάθεια των υπέργειων και υπόγειων 
τεχνικών έργων. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

  

Ως τεχνική γεωλογία ορίζεται η επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα, μελέτη και επίλυση των μηχανικών 
καθώς και περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των κατασκευών, ή 
των δραστηριοτήτων του ανθρώπου γενικότερα, με το γεωλογικό περιβάλλον. Επίσης, η επιστήμη που 
ασχολείται με την πρόβλεψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, 
σχετιζόμενων με το γεωπεριβάλλον. Οι γνώσεις που παρέχονται έχουν σαν σκοπό την παρουσίαση στους 
φοιτητές της σχολής των Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών των βασικών εννοιών της Τεχνικής 
Γεωλογίας και της επίδρασης που έχουν οι γεωλογικές παράμετροι στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την 
ευστάθεια των υπέργειων και υπόγειων τεχνικών έργων. Θέματα τα οποία απασχολούν το μάθημα 
«Τεχνική Γεωλογία Ι» αποτελούν:   
 
 Η συνοπτική παρουσίαση των γεωλογικών σχηματισμών, εδαφικών και βραχωδών, και η διάκρισή τους 

με βάση τη γενικότερη γεωτεχνική τους συμπεριφορά. 
 Η παρουσίαση των βασικών βημάτων, των διαδικασιών και των στόχων της Τεχνικογεωλογικής - 

Γεωτεχνικής έρευνας πεδίου. 
 Η παρουσίαση των εργαστηριακών δοκιμών που εκτελούνται για τον προσδιορισμό των φυσικών και 

των μηχανικών χαρακτηριστικών των εδαφικών και των βραχωδών γεωλογικών σχηματισμών, στο 
πλαίσιο της Τεχνικογεωλογικής - Γεωτεχνικής έρευνας. 

 Η παρουσίαση των επιτόπου δοκιμών που εκτελούνται για τoν προσδιορισμό των υδραυλικών αλλά και 
των μηχανικών χαρακτηριστικών των γεωλογικών σχηματισμών, στο πλαίσιο της Τεχνικογεωλογικής - 
Γεωτεχνικής έρευνας πεδίου. 

 Η παρουσίαση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς των σχηματισμών του Ελλαδικού χώρου 
προκειμένου να γίνει κατανοητό σε επόμενα κεφάλαια με ποιο τρόπο συμβάλουν στην εκδήλωση 
φυσικών καταστροφικών φαινομένων καθώς και με ποιο τρόπο επηρεάζουν τις συνθήκες θεμελίωσης 
και λειτουργίας τεχνικών έργων. 

 Η αναλυτική παρουσίαση των μηχανισμών εκδήλωσης των κατολισθήσεων, των συστημάτων 
ταξινόμησης των κατολισθήσεων, της ορολογίας των επιμέρους μορφολογικών χαρακτηριστικών των 
κατολισθήσεων, των προπαρασκευαστικών και εναυσματικών παραμέτρων εκδήλωσης των 
κατολισθήσεων και την  κατολισθησιμότητα των Σχηματισμών του Ελλαδικού Χώρου.  

 Η παρουσίαση στοιχείων αναφορικά με την Ανάλυση Ευστάθειας εδαφικών και βραχωδών Πρανών. 
 Η αναλυτική παρουσίαση των μηχανισμών εκδήλωσης των εδαφικών Υποχωρήσεων (Subsidences), 

εδαφικές υποχωρήσεις οφειλόμενες στη μεταβολή στη στάθμη ρευστών μέσα στο έδαφος, εδαφικές 
υποχωρήσεις τις οφειλόμενες στη κατάρρευση διαβρωσιγενών κοιλοτήτων, εδαφικές υποχωρήσεις τις 
οφειλόμενες στη μεταλλευτική δραστηριότητα.  

 
Επιπροσθέτως στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση: 
 Του τρόπου απεικόνισης των φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών των διατρηθέντων γεωλογικών 

σχηματισμών καθώς και των τεχνικών παραμέτρων της διαδικασίας διάτρησης με τη χρήση των 
Γεωλογικών Τομών ή Γεωλογικών Προφίλ Γεωτεχνικών Γεωτρήσεων. 

 Του τρόπου υπολογισμού της υδραυλικής αγωγιμότητας των γεωλογικών σχηματισμών με τη χρήση 
των επιτόπου δοκιμών Maag, Lefranc, Lugeon. 

 Της διαδικασίας εκτέλεσης της Δοκιμής Πρότυπης Διείσδυσης (S.P.T.), και του τρόπου αξιολόγησης της 
γεωτεχνικής συμπεριφοράς των σχηματισμών μέσω της δοκιμής SPT. Επιπλέον διερευνούν την τάση 
ρευστοποίησης των σχηματισμών μέσω της δοκιμής SPT. 

 Του τρόπου ανάκτησης πληροφοριών απαραίτητων για τη σχεδίαση τεχνικών έργων καθώς και τη 
θεώρηση των Τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος του άξονα σήραγγας.  

 Της θεώρησης των Τεχνικογεωλογικών συνθηκών στον άξονα και τη λεκάνη κατάκλυσης ενός 
φράγματος καθώς και την σπουδαιότητα που έχουν οι γεωλογικές συνθήκες στην επιλογή της θέσης 
κατασκευής των φραγμάτων. 

 Της μεθοδολογίας μακροσκοπικής αναγνώρισης ιζηματογενών, εκρηξιγενών και μεταμορφωμένων 
πετρωμάτων. 

 Της μεθοδολογίας ανάλυσης ευστάθειας βραχώδους πρανούς, αποτελούμενου από έντονα 
αποσαθρωμένη ή και έντονα κατακερματισμένη βραχομάζα, έναντι κυκλικής αστοχίας. 

 Η μεθοδολογία στερεογραφικής επίλυσης της ευστάθειας βραχωδών πρανών υποκείμενων σε επίπεδες 
και σφηνοειδείς αστοχίες.  
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Δια ζώσης στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις θεωρίας 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών της Τεχνικής 
Γεωλογίας  

26 

Αυτοτελής Μελέτη 70 
Εξετάσεις 3 

Σύνολο Μαθήματος: 125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
 Θέματα με ερωτήσεις επι των αντικειμένων της θεωρίας

(πολλαπλής επιλογής ή ανάπτυξης).
 Θέματα με ασκήσεις.

Παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων (20%) που περιλαμβάνει: 
 Ατομικές Εργαστηριακές Ασκήσεις.
 Προφορική Εξέταση επί της μακροσκοπικής αναγνώρισης

των γεωυλικών. 



5 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Βιβλία Διδασκαλίας 
• Λουπασάκης Κ., (2018), Τεχνική Γεωλογία Ι, Σημειώσεις του μαθήματος Τεχνικής Γεωλογίας Ι του 7ου 

εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – 
Μεταλουργών Ε.Μ.Π., Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ε.Μ.Π., Αθήνα, σελ. 295. 

• Τεχνική Γεωλογία, Κούκης Γ.,Σαμπατακάκης Ν., 2002, Εκδόσεις Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. ISBN: 
978-960-7530-09-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9727 

• Τεχνική Γεωλογία, Μπαντής Σ., 2008, Εκδόσεις Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ-Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΟΕ., Κωδικός Βιβλίου 
στον Εύδοξο: 32070 

 
Ελληνική Βιβλιογραφία 
• Κούκης Γ., Σαμπατακάκης Ν., Γεωλογία Τεχνικών Έργων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9709, Έκδοση: 

2η έκδ./2007, ISBN: 978-960-7530-95-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & 
ΣΙΑ ΟΕ 

• Δεμίρης Κ.Α., Τεχνική Γεωλογία – Διερεύνηση σχηματισμών, Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS, 
1993 ISBN: 9601201041, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π., Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας & 
Υδρογεωλογίας. 

• Παπαχαρίσης Ν., Μάνου-Ανδρεάδη Ν., Γραμματικόπουλος Ι., Γεωτεχνική Μηχανική, Εκδόσεις Αφοί 
Κυριακίδη, 1999, ISBN: 9603435023, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. 

• Μαραγκός Χ., Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Δοκιμές Πεδίου, Έκδοση Μαραγκός Χ., 1993. 
• Καλλέργης Γ., Κούκης Γ., Τεχνική Γεωλογία, Εκδόσεις: Ο.Ε.Δ.Β.,Αθήνα 1985, Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου 

Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας. 
  

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 
• Bell F.G, The Engineering Properties of Soils and Rocks, Εκδόσεις: Blackwell Science (UK), 1999, ISBN: 

0632052058, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π., Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ. ’Σχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων 
Έργων’ 

• Beavis F.C., Engineering Geology, Εκδόσεις: Blackwell Scientific Publications, 1985, ISBN: 0867931280, 
Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας 

• Blyth F.G, M.H. Freitas, A Geology for Engineers, Εκδόσεις: Edward Arnold Ltd London 7η έκδοση, 1984, 
ISBN: 07131288828, Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας 

• Johnson R. B., DeGraff J. V., Principles of engineering geology, Εκδόσεις: John Wiley & Sons, 1988 
ISBN: 0471034363 

• Waltham A.C., Foundations of engineering geology, Εκδόσεις: Blackei Academic & Professional London, 
1994. ISBN: 0751400718, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. 

  
Επιστημονικά περιοδικά 
• ENGINEERING GEOLOGY – Title: Engineering Geology, Publisher: Elsevier BV, Editors in chief: G.B. 

Crosta, R.J. Shlemon, Frequency: 7 Volumes Annually 
• NATURAL HAZARDS – Title: Natural Hazards, Publisher: Springer, Editors in chief: T. Glade, T,S. Murty, 

V. Schenk, Frequency: Monthly, Frequency: Monthly 
• LANDSLIDES – Title: Landslides, Publisher: Springer, Editor in chief: K. Sassa, Frequency: Quarterly 
• BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT – Title: Bulletin of Engineering 

Geology and the Environment, Publisher: Springer, Editor in chief: A. B. Hawkins, Frequency: Quarterly 
• GETECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING – Title: Geotechnical and Geological Engineering, 

Publisher: Springer, Editor in chief: T.B. Edil, P.G. Marinos, Frequency: Bimonthly 
• QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY & HYDROGEOLOGY – Title: Quarterly journal 

of Engineering Geology & Hydrogeology, Publisher: Geological Society of London, Editor in chief: M.G. 
Winter, Frequency: Quarterly 

• NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES 
• ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 
• INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK SCIENCE 
• ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.06.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξόρυξη Πετρωμάτων Ι (Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες) 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 3 7 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 2  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Ελληνική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1050 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται για την εξόρυξη 
των πετρωμάτων με χρήση εκρηκτικών υλών, σε υπαίθρια και υπόγεια μέτωπα εξόρυξης, σε μεταλλεία, 
λατομεία και τεχνικά έργα. Εξετάζονται οι κύριες μέθοδοι σχεδιασμού ανατινάξεων, όρυξης διατρημάτων, η 
τεχνολογία των εκρηκτικών υλών και τα μέσα έναυσης αυτών, καθώς και οι επιπτώσεις των ανατινάξεων 
στον περιβάλλοντα χώρο.  

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• κατανοήσει τους βασικές μεθόδους διάτρησης-ανατίναξης και τους συνήθεις τύπους σχεδίων ανατίναξης 
• αναλύσει τα χαρακτηριστικά των εκρηκτικών υλών και των μέσων έναυσης και τις προϋποθέσεις 

εφαρμογής τους στο σχέδιο ανατίναξης 
• αναλύσει και να επιλέξει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού των ανατινάξεων 
• σχεδιάσει και οργανώσει τις φάσεις διάτρησης και ανατίναξης 
• αξιολογήσει την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου σε σχέση με το προς εξόρυξη πέτρωμα 
• αξιολογήσει τις επιπτώσεις των ανατινάξεων στον περιβάλλοντα χώρο 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
• Σχεδιασμός έργων εξόρυξης πετρωμάτων με χρήση εκρηκτικών υλών 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Οι παρουσιάσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν την 
χρήση animation ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος 
υλοποίησης των μεθόδων εξόρυξης με χρήση εκρηκτικών 
υλών. 

• Η παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται το 
μάθημα πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση 
πραγματικών παραδειγμάτων (case studies).  
  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 39 

Το μάθημα αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται για την εξόρυξη 
των πετρωμάτων με χρήση εκρηκτικών υλών, σε υπαίθρια και υπόγεια μέτωπα εξόρυξης, σε μεταλλεία, 
λατομεία και τεχνικά έργα. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται: 

• Εισαγωγή στην εξόρυξη των πετρωμάτων: Εξόρυξη με εκρηκτικές ύλες και μηχανικά μέσα, 
χαρακτηριστικά του προς εξόρυξη και του εξορυγμένου πετρώματος.  

• Εξόρυξη των πετρωμάτων με εκρηκτικές ύλες: Γενικές αρχές, μηχανισμός της εξόρυξης, τεχνολογία 
και πράξη.  

• Διάτρηση: Μηχανισμός όρυξης διατρημάτων, τεχνικές διάτρησης, εξοπλισμός διάτρησης για υπαίθρια 
και υπόγεια μέτωπα, πεπιεσμένος αέρας.  

• Εκρηκτικές ύλες, μέσα έναυσης και πυροδότησης: Εκρηκτικές ύλες και μηχανισμός της έκρηξης, τύποι 
και ιδιότητες των εκρηκτικών υλών, τύποι μέσων έναυσης-πυροδότησης, γόμωση των διατρημάτων, 
μεταφορά-αποθήκευση εκρηκτικών υλών, ασφάλεια.  

• Σχεδιασμός ανατινάξεων σε υπαίθρια μέτωπα.  
• Σχεδιασμός ανατινάξεων σε υπόγεια μέτωπα.  
• Τεχνικές ελεγχόμενων ανατινάξεων.  
• Ανατινάξεις και επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Μελέτες Περίπτωσης 25 

Σεμινάρια 10 

Αυτοτελής Μελέτη 65 

Σύνολο Μαθήματος: 165 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με: 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
- Επίλυση ασκήσεων που αφορούν τον σχεδιασμό
ανατινάξεων σε υπαίθρια και υπόγεια μέτωπα εξόρυξης

- Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων, επιλογής τύπων
εκρηκτικών υλών και μέσων έναυσης και ερωτήσεις κρίσης
σχετικά με ζητήματα που έχουν αναφερθεί στο μάθημα

- Επίλυση προβλημάτων που αφορούν την σύνθεση
εκρηκτικών υλών και εκτίμησης επιπτώσεων των
ανατινάξεων στον περιβάλλοντα χώρο.

- Επιλογή συγκεκριμένων θέσεων (Σωστό – Λάθος) με
αιτιολογημένη απάντηση

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Αγιουτάντης Ζ., 2009. Στοιχεία διάτρησης - ανατίναξης, Σ. Παρίκου & ΣΙΑ, Αθήνα
• Καζάκος Λ., 2014. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, Αθήνα
• Παναγιώτου Γ. 2018. Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες, Σημειώσεις μαθήματος σε

ηλεκτρονική μορφή, ΕΜΠ
[http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1050]

• Τσουτρέλης Χ., 2001. Εκρηκτικές Ύλες και τεχνική των ανατινάξεων. Τόμος 1 & 2,
Αθήνα

• Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΥΑ 2223 ΦΕΚ 1227, 14.06.2011
• Blasters' Handbook, 18th Edition, Int. Society of Explosives Engineers 2016
• Hustrulid, W, 1999. Blasting principles for open pit mining, Vol 1 & 2, A.A. Balkema
• Jimeno C.L., Jimeno E.L., Carcedo F.J.A., 1995. Drilling and Blasting of Rocks, A.A.

Balkema

• The Journal of Explosives Engineering
• International Journal of Mining Science and Technology
• International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.07.7.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιβάλλον ΙΙ (Προστασία Περιβάλλοντος στη 
Μεταλλευτική και Μεταλλουργία) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος 

π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται 
ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες 

διδασκαλίας και το  σύνολο των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις 2 5 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Ειδικού Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 
: 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

: 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1051 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα παρουσιάζει  θεωρητικές έννοιες και πρακτικές προσεγγίσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της 
μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Αναλύονται όλες οι βασικές κατηγορίες 
επιπτώσεων και περιγράφονται οι τρόποι παρακολύθησης και αντιμετώπισής τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Αντιληφθεί τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος κατά την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
μέσω της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας

• Εκτιμά τη σημασία και το μέγεθος της επίπτωσης που μπορεί να έχει η μεταλλευτική και μεταλλουργική
δραστηριότητα στο περιβάλλον όπως επίσης και των προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων που
πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό αυτής της επίπτωσης

• Αναγνωρίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά κατηγορία εκμετάλλευσης και προτείνει κατάλληλα
μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων

• Προτείνει λύσεις για την αποκατάσταση μεταλλευτικών χώρων
• Επιλέγει την καταλληλότερη τεχνολογία συγκράτησης σκόνης και αερίων ρύπων από αέρια απόβλητα

βιομηχανίας
• Αξιολογεί και να επιλέγει την καταλληλότερη μέθοδο επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων
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• Γνωρίζει τις βασικές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαχείριση των μεταλλευτικών και
μεταλλουργικών στερεών αποβλήτων

• Κατανοεί τη σημασία του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και
να αναγνωρίζει τις κρίσιμες φυσικοχημικές παραμέτρους για κάθε τύπο αποβλήτων και προτείνει
εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισής τους

• Κατανοεί τους τρόπους διάθεσης των μεταλλευτικών/μεταλλουργικών αποβλήτων και να αξιολογήσει
ποιοι από τους τρόπους διάθεσης έχουν τη μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Ομαδική Εργασία
• Λήψη αποφάσεων
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

Α. Επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον 
1. Eισαγωγή - Mεταλλευτική δραστηριότητα και περιβάλλον: Ιστορική αναδρομή, Η σημερινή σχέση

μεταλλευτικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος. Διεθνείς τάσεις. 
2. Περιβαλλοντικά προβλήματα λατομικών εκμεταλλεύσεων (βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών).

Αισθητική ρύπανση- Θόρυβος - Σκόνη. Μελέτη περίπτωσης. 
3. Περιβαλλοντικά προβλήματα εκμεταλλεύσεων μαρμάρου. Απορρίμματα της μεταλλευτικής και λατομικής

δραστηριότητας. Μελέτη περίπτωσης. 
4. Περιβαλλοντικά προβλήματα άλλων εκμεταλλεύσεων (χρυσός, κλπ.). Η όξινη απορροή. Μελέτη

περίπτωσης. 
5. Περιβαλλοντικά προβλήματα λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων. Η αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων.

Μελέτη περίπτωσης.
6. Μεταλλευτική δραστηριότητα και αειφόρος ανάπτυξη στην Ελλάδα. Προοπτικές.

Β. Η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στη μεταλλουργία και τεχνολογία των υλικών 
1. Απαέρια. Καθαρισμός απαερίων. Τεχνολογίες απομάκρυνσης στερεών τεμαχιδίων. Απομάκρυνση

αερίων αποβλήτων (SO2, φθοριούχες και χλωριούχες ενώσεις, κλπ). 
2. Υγρά απόβλητα. Καθαρισμός υγρών αποβλήτων. Συγκράτηση στερεών (πύκνωση/πάχυνση, διήθηση).

Συγκράτηση βαρέων μετάλλων (φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι). Όξινες απορροές. 
Εξουδετέρωση, αντίστροφη ώσμωση.  

3. Στερεά απόβλητα. Διάθεση στερεών (βιομηχανικών, αστικών και τοξικών) αποβλήτων. Ανακύκλωση
μετάλλων, κραμάτων και υλικών. 

4. Το δίλημμα: Προστασία περιβάλλοντος ή Μεταλλουργική βιομηχανία. Εφαρμογές από την προστασία
του περιβάλλοντος στη μεταλλουργία και τεχνολογία υλικών. 

5. Το πρόβλημα των ανενεργών μεταλλευτικών και λατομικών χώρων.
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Η παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται το
μάθημα πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση
παραδειγμάτων πραγματικών και υποθετικών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Ομαδικές Εργασίες σε 
μελέτες περίπτωσης.  

60 

Αυτοτελής Μελέτη 38 

Σύνολο Μαθήματος: 150 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με 
τελικές γραπτές εξετάσεις.  

Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς σε κάθε μια από τις 
δύο ενότητες (Μεταλλευτική και Μεταλλουργία) και η 
τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο των 
βαθμών των δύο ενοτήτων. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Καλιαμπάκος, Δ. (2001). “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ”, Σημειώσεις, TMMM, Ε.Μ.Π., Αθήνα.

• Sengupta, M. (1993). “Environmental Impacts of Mining”, Lewis Publishers, USA.
• Τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος στη βιομηχανία, Ε.Ζευγώλης, Εκδοτικός όμιλος Ίων,

2015

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• “Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment and Disposal”, Harry M. Freeman, 2nd Edition,

McGraw Hill, 1997
• “Hazardous Waste Management”, Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans,

McGraw Hill Series in Water Resources and Environmental Engineering, 2nd Edition, 2001
• “Planning, Design and Analysis of Tailings Dams”, Steven G. Vick, BiTech Publishers LTD, 1990
• “Geotechnical Practice for waste disposal”, Edited by David E. Daniel, Chapman & Hall, 1993
• “Chemical Fixation and Solidification of Hazardous Wastes”, Jesse R. Conner, Van Nostrand

Reinhold, 1990
• “Reclamation of Surface-Mined Lands: Volume I”, CRC Press Inc., 1988
• “Reclamation of Surface-Mined Lands: Volume II”, CRC Press Inc., 1988
• “Tailings Management, Problems and Solutions in the Mining Industry”, Gordon M. Ritchey,

ELSEVIER, 1989
• “Tailings Management Facilities”, Edited by Tamas Meggyes, Karl Ernst Roehl and Darron Dixon-

Hardy, EPP Publications, 2008
• “Environmental Impacts of Mining: Monitoring, Restoration and Control”, M. Sengupta, Lewis

Publishers, 1993
• “Handbook of Advanced Industrial and Hazardous Waste Management”, Edited by Lawrence K.

Wang, Yung-Tse Hung, Nazih K. Shammas, CRC Press, 2010
• “Environmental Science and Engineering”, J. Glynn Henry, Gary W. Heinke, 2nd Edition, Prentice

Hall, 1996
• “Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης: Σχεδιασμός Αντιρυπαντικής Τεχνολογίας”, C. David Cooper, F.C. Alley,

3η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
• www.tailings.info (Εγκαταστάσεις διαχείρισης τελμάτων εμπλουτισμού – λεπτομερών αποβλήτων

μεταλλουργίας) 
• www.epa.gov [United States Environmental Protection Agency]
• www.eea.europa.eu [European Environmental Agency]
• http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ [European Commission, Joint Research Center]

http://www.tailings.info/
http://www.tailings.info/
http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.17.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 7o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Θεωρία  2 5 
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 2 

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Υποχρεωτικό / Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=metallourgia_fe1 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο μάθημα «Μεταλλουργία Σιδήρου Ι» αναπτύσσεται διεξοδικά η θεωρία και η εφαρμοζόμενη 
τεχνολογία για την παραγωγή των ακατέργαστων βιομηχανικών προϊόντων του σπογγώδους σιδήρου και 
χυτοσιδήρου από τις αντίστοιχες πρώτες ύλες. Αρχικά περιγράφονται οι πρώτες ύλες παραγωγής και οι 
βοηθητικές ύλες, ακολουθεί η φυσικοχημεία της αναγωγής των σιδηρομεταλλευμάτων και στη συνέχεια η 
τεχνολογία της παραγωγής των σιδηρούχων προϊόντων. Έμφαση δίδεται στις κύριες μεταλλουργικές 
εγκαταστάσεις και στη χρήση των ορυκτών καυσίμων / αναγωγικών μέσων (στερεά, υγρά και αέρια) στις 
διεργασίες καθώς επίσης και της τροποποίησης αυτών προς παραγωγή αναγωγικών αερίων. 

Συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Πρώτες και βοηθητικές ύλες. Χημικές 
Αναλύσεις των Σιδηρομεταλλευμάτων. Ισοζύγια Μαζών και ενέργειας. Εσωτερική Ενέργεια. Ενθαλπία. Η 
Κατεύθυνση των Χημικών Μεταβολών. Αντιστρεπτές και Μη Αντιστρεπτές Μεταβολές. Εντροπία. Αναγωγή 
με CO. Αντίδραση Boudouard (επίδραση της πίεσης, αεριοποίηση C, απόθεση C). Αναγωγή με H2. 
Αναγωγή με Μίγμα H2 και CO. Παράγοντες που Καθορίζουν την Ταχύτητα της Αναγωγής των οξειδίων του 
σιδήρου. Μεταλλουργικές σκωρίες (γεωσκωρίες, τριγωνικά διαγράμματα) 

Το τεχνολογικό μέρος περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Μέθοδοι άμεσης αναγωγής σιδηρομεταλλευμάτων, 
Τεχνολογική Εξέλιξη των Μεθόδων Άμεσης Αναγωγής. Χρήσεις του Σπογγώδους Σιδήρου. Συμμετοχή 
Σπογγώδους Σιδήρου στη Παραγωγή Σιδήρου και Χάλυβα. Χημισμός των Αναγωγικών Αντιδράσεων. 
Καύσιμα και Αναγωγικά. Διαφορές μεταξύ Σπογγώδους Σιδήρου και Scrap. Μέθοδοι Παραγωγής 
Σπογγώδους Σιδήρου. Περιστροφική κάμινος στην παραγωγή σπογγώδους σιδήρου, χαρακτηριστικά της 
Π/Κ ως Μεταλλουργικό Μηχάνημα. Κριτήρια Συμβολής της Π/Κ στην Εξέλιξη των Μεθόδων Άμεσης 
Αναγωγής. Καύσιμα και αναγωγικά μέσα κατά την άμεση αναγωγή, Άμεση αναγωγή με Στερεά Καύσιμα, 
Συμπεράσματα από την Αεριοποίηση των Στερεών Καυσίμων, Χυτοσίδηρος, Υψικάμινος. 



2 
 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των σιδηρομεταλλευμάτων, των αναγωγικών μέσων και 

των καυσίμων  
• Γνωρίζει τις μεταλλουργικές καμίνους που χρησιμοποιούνται για την αναγωγή των 

σιδηρομεταλλευμάτων, τα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους 
• Προτείνει κατάλληλη πυρομεταλλουργική μέθοδο για την παραγωγή σπογγώδους σιδήρου και 

χυτοσιδήρου 
• Υπολογίζει τον βαθμό οξείδωσης και αναγωγής σιδηρομεταλλευμάτων 
• Εκτελεί υπολογισμούς ισοζυγίων μάζας και ενέργειας, μεταβολής ενθαλπίας, να ελέγχει τους 

παράγοντες που καθορίζουν την ταχύτητα της αναγωγής των οξείδίων του σιδήρου 
• Εκτελεί υπολογισμούς εύρεσης σημείου τήξης παραγόμενης σκωρίας μέσω τριγωνικού διαγράμματος 

και απαιτούμενης ποσότητας συλλιπάσματος έτσι ώστε η παραγόμενη σκωρία να έχει συγκεκριμένες 
επιθυμητές ιδιότητες 

• Μπορεί να διερευνά αν οι μέθοδοι αναγωγής των σιδηρομεταλλευμάτων είναι οικονομικές και 
αποτελεσματικές  
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

• Πρώτες ύλες στη Μεταλλουργία Σιδήρου (σιδηρομεταλλεύματα, παλαιοσίδηρος, καύσιμα) 
• Βοηθητικές ύλες (ηλεκτρική ενέργεια, συλλιπάσματα, προσθήκες, οξυγόνο) 
• Βαθμός οξείδωσης και αναγωγής των οξειδίων του σιδήρου 
• Υπολογισμοί ενθαλπίας και θερμότητας χημικών αντιδράσεων των συστημάτων της μεταλλουργίας 

σιδήρου 
• Θερμοδυναμική της αναγωγής των οξειδίων του σιδήρου (με CO, H2, μίγμα CO και Η2) 
• Κινητική των αντιδράσεων της αναγωγής (μεταβολές της κρυσταλλικής δομής, παράγοντες που 

καθορίζουν την ταχύτητα της αναγωγής, επίδραση των ακαθαρσιών και των προσθηκών, επίδραση της 
σύστασης και πίεσης του αερίου) 

• Μέθοδοι άμεσης αναγωγής των σιδηρομεταλλευμάτων 
• Καύσιμα και αναγωγικά μέσα κατά την άμεση αναγωγή 
• Σπογγώδης σίδηρος (μέθοδοι παραγωγής, χρήσεις) 
• Περιστροφική κάμινος (χαρακτηριστικά, εφαρμογές, συμβολή στην εξέλιξη των μεθόδων άμεσης 

αναγωγής) 
• Υψικάμινος (χαρακτηριστικά, χημεία των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα, μειονεκτήματα) 
• Μεταλλουργικές σκωρίες – mattes (φυσικές και χημικές ιδιότητες, σύσταση, διαχείριση, γεωσκωρίες) 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Η αποστολή ατομικών ασκήσεων προς επίλυση από 
τους φοιτητές γίνεται ως επί το πλείστον μέσω email 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Υπολογιστικές ασκήσεις που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
στην κατανόηση/εμπέδωση της 
θεωρίας 

26 

Εκπαιδευτική εκδρομή 10 

Αυτοτελής Μελέτη 63 

Σύνολο Μαθήματος: 125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όσοι σπουδαστές επιθυμούν 
επιλύουν μια σειρά ατομικών υπολογιστικών ασκήσεων οι οποίες 
βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα και προκύπτει ο μέσος 
όρος της βαθμολογίας αυτών 

Η τελική αξιολόγηση γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) για όσους σπουδαστές δεν 
επιλύουν ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (50%) για όσους σπουδαστές έχουν 
επιλύσει όλη τη σειρά των ατομικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια 
του εξαμήνου και μέσος όρος βαθμολογίας ασκήσεων (50%) 

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια 
του πρώτου μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Βιβλίο διδασκαλίας 
• Μεταλλουργία Σιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία, Ε.Ζευγώλης, Εκδοτικός όμιλος Ίων, 2014

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 

1. Μούσουλος Λ.: Εξαγωγική Μεταλλoυργία. Τόμoς II. Μεταλλoυργία τoυ Σιδήρoυ. Ε.Μ.Π., Αθήνα 
1968.

2. Stephenson R.L : “Direct Reduced Iron ( Technology and Economics of Production and Use)”. 
Iron & Steel Society, 1980.

3. J.A.Ricketts “History of Ironmaking: A Highly Illustrated Description of the Evolution of 
Ironmaking from Ancient Smelting Holes to Modern Blast Furnaces”. Iron & Steel Society, 2001.

4. Dean A. Freytag and Lance A. Burton “The History, Making & Modeling of Steel”. William K 
Walthers, 1996.

5. T.J.A. Smith and C.J. Newman “Smelter process Gas Handling and Treatment”. TMS, The 
Minerals, Metals & Materials Society.

6. William T. Lankford, United States Steel Corporation, Association of Iron and Steel Engineers
“Making, Shaping and Treating of Steel (Iron Making)”. United States Steel Corporation,1985.

7. Π.Νέου-Η.Βαζαρλής : Ασκήσεις Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, ΕΜΠ, Αθήνα 1971.
8. H.A.Fine and G.H.Geiger: “Handbook on Material and Energy Balance Calculations in 

Metallurgical Processes”. TMS-AIME, Metallurgical Textbook Series, 1979.
9. Η.Βαζαρλής : Μαθήματα Μεταλλουργίας Σιδήρου, ΕΜΠ, Αθήνα 1985.
10. Ε.Ζευγώλης : Μεταλλουργία Σιδήρου: Χάλυβας-Σιδηροκράματα, (Θεωρία και Τεχνολογία), ΕΜΠ, 

Αθήνα 2004.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις 

 http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/iron_&_steel/ – United States Geological Survey 
(USGS) 

    http://www.aistech.org/ – Iron and Steel Society (ISS) 
    http://www.eurofer.org/ – European Confederation of Iron and Steel Industries (EUROFER) 
    http://www.worldsteel.org/ – International Iron and Steel Institute (IISI): Worldsteel Home Page 
    http://www.steel.org/ – American Iron and Steel Institute (AISI): SteelWorks 
    http://www.tms.org/TMSHome.html – The Minerals, Metals and Materials Society (TMS) 
    http://europa.eu.int/comm/trade/goods/steel/index_en.htm – European Commission: Steel Sector 
    http://www.cordis.lu/coal-steel-rtd/steel/ – European Coal and Steel Community (ECSC): Steel Research 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 7o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ασφάλεια - Υγιεινή - Δίκαιο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

 Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, σημαντικό στοιχείο του οποίου αποτελεί και η σύνταξη και 
παρουσίαση των 3 σχετικών εργασιών που περιγράφονται στην  ενότητα Περιεχόμενο του μαθήματος, ο 
φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

- κατανοεί τις βασικές Έννοιες της  Ασφάλειας στην Εργασία,
- να γνωρίζει τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
- να κατανοεί τις βασικές πηγές κινδύνου  στις Εξορυκτικές και στις Μεταλλουργικές Εργασίες
- να γνωρίζει και να αξιοποιεί τις βασικές πηγές αναζήτησης του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς

Θεσμικού πλαισίου σε θέματα Υ&Α, με έμφαση στον κλάδο της εξόρυξης και της κατεργασίας
Ορυκτών Πρώτων Υλών.

- να αναζητά και να συνθέτει πρωτογενή και στατιστικά σε θέματα Ασφάλειας στην Εργασία
- να αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της πρόληψης, της παρακολούθησης και της συνεχούς βελτίωσης

των εφαρμοζόμενων μέτρων για την επίτευξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
- Αυτόνομη εργασία –Ομαδική Εργασία
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycources

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές ασκήσεις 13 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 15 

Εκπόνηση 
ατομικής/Ομαδικής 
εργασίας, 3 Εργασίες 

50 

Παρουσιάσεις στη Τάξη 8 

• Εισαγωγή –Βασικές Έννοιες-Ορισμοί-Θεσμικό Πλαίσιο, Δείκτες Ατυχημάτων-Στατιστικά Στοιχεία
Ασφάλειας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο- Στοιχεία για την Εξορυκτική Βιομηχανία-
Μεταλλουργική Βιομηχανία-Κατασκευές.

• Κοινοί Βιομηχανικοί Κίνδυνοι- Χημικοί Κίνδυνοι,  Περιγραφή, Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης
• Κίνδυνος έκρηξης- Κίνδυνος Πυρκαγιάς, Περιγραφή, Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης
• Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, Θεσμικό Πλαίσιο, Μεθοδολογία, Παραδείγματα εφαρμογής
• Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ & Ειδικά Θέματα Εκρηκτικών
• Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων, Θεσμικό Πλαίσιο,  Κατάταξη-Λόγοι αστοχίας Εγκαταστάσεων

Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων- Μέτρα Πρόληψης & Αντιμετώπισης
• Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης- Παρουσίαση Νομοθεσίας SEVESO-Μελέτες Ασφαλείας
• Σχέδια Υγείας και Ασφάλειας, (ΣΑΥ), Φάκελοι Υγείας και Ασφάλειας, (ΦΑΥ), Θεσμικό Πλαίσιο

Παραδείγματα Εφαρμογής

  Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις-Παρουσιάσεις Εργασιών Σπουδαστών 
Διαλέξεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα Υ& Α 

 Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παράλληλα με τη διδασκαλία των επί μέρους ενοτήτων του μαθήματος 
οι σπουδαστές αναλαμβάνουν, προαιρετικά, την εκπόνηση τριών εργασιών, που υποβάλλονται σταδιακά.  
Η 1η εργασία  αφορά τους Στατιστικούς  Δείκτες Ατυχημάτων, Ανάλυση Ατυχημάτων, η 2η την ανάλυση 
ενοτήτων του ΚΜΛΕ και η  3η θέματα για την Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων ή Βιομηχανικά 
Ατυχήματα Μεγάλης έκτασης.  Οι εργασίες υποβάλλονται γραπτώς σε Word & Power Point και 
παρουσιάζονται στην τάξη 
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εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Σύνολο Μαθήματος: 112 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με δύο εναλλακτικούς 
τρόπους: 

(α) Αξιολόγηση βάσει γραπτών τελικών εξετάσεων στην 
ελληνική σε ποσοστό 100%. ΟΙ γραπτές εξετάσεις 
περιλαμβάνουν Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, 25-30%, 
Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης: 30-35%, Επίλυση 
προβλημάτων: 35-45%.

(β) Αξιολόγηση βάσει τελικών εξετάσεων (40%) ως 
ανωτέρω  και τριών (3) εργασιών (60%) σε περίπτωση 
που η γραπτή εξέταση >= 4.   Η 1η εργασία  συμμετέχει 
στο  0,2x0,6 της τελικής βαθμολογίας, η 2η 0,3x0,6 και η  
3η  0,5x0,6.  Οι εργασίες υποβάλλονται γραπτώς σε Word 
& Power Point και παρουσιάζονται στην τάξη 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ζευγώλης Μ. Ν., “Η Ασφάλεια στη Βιομηχανία”, ΙΩΝ Αθήνα, 2016
    Jeremy Stranks, "Μάνατζμεντ Ασφάλειας και Υγείας Εργαζομένων"  σε επιστημονική επιμέλεια Κατερίνας Αδάμ, αναπλ. καθηγήτρια, 
ΕΜΠ Ergonomia SA και Δημήτρη Ναθαναήλ επικ. καθηγητής, ΕΜΠ, Εκδόσεις Rosili, 2018. 
    Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ, Αρ. Δ7/Α/οικ.12050/2223, ΦΕΚ 1227/14 Ιουνίου 2011 
    ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε et al : “Oδηγός Καλής Πρακτικής ΑΥΕ για τις Εργασίες Εξορύξεων (Λατομεία)”, 2008 
    ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε et al : “Oδηγός Καλής Πρακτικής ΑΥΕ για τις Εργασίες Εξορύξεων (Mεταλλεία)”, 2008 

    http://www.ilo.org 
    http://epp.eurostat.ec.eu 
    https://osha.europa.eu/en/publications 
    http://www.latomet.gr 
    http://www.elinyae.gr - Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.1.51.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :   
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (μέσω εκπόνησης ασκήσεων και εργασιών από τους 
φοιτητές Erasmus) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1000 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αντικείμενο του μαθήματος Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Μεταλλικές Κατασκευές αποτελεί ο σχεδιασμός 
δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χαλύβδινες διατομές.  

Μετά από μία εισαγωγή στους σύγχρονους δομικούς κανονισμούς και στην φιλοσοφία σχεδιασμού έναντι 
οριακών καταστάσεων με τη χρήση επιμέρους συντελεστές ασφαλείας, το μάθημα επικεντρώνεται στον 
υπολογισμό του απαιτούμενου οπλισμού δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και στον έλεγχο 
τους καθώς και στον σχεδιασμό και έλεγχο επάρκειας των διατομών χαλύβδινων στοιχείων. Στο πρώτο 
μέρος του μαθήματος οι φοιτητές διδάσκονται αρχικά τις ιδιότητες του σκυροδέματος και του χάλυβα του 
οπλισμού του, τα διαγράμματα τάσης-τροπής που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό, τις κατηγορίες 
ανθεκτικότητας του σκυροδέματος και την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος έκθεσης στην 
επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας σκυροδέματος. Στη συνέχεια διδάσκονται τον υπολογισμό διατομών 
οπλισμένου σκυροδέματος σε μεγέθη ορθής έντασης, σε τέμνουσα και σε διάφορους συνδυασμούς 
φορτίσεων, καθώς και τους απαιτούμενους ελέγχους για φαινόμενα δευτέρας τάξης. Το πρώτο μέρος του 
μαθήματος ολοκληρώνεται με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. 
Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος διδάσκονται τις κατηγορίες του δομικού χάλυβα, την κατάταξη των 
χαλύβδινων διατομών, το σχεδιασμό ή τον έλεγχο διατομών σε κάμψη, διάτμηση, αξονική δύναμη, στρέψη 
και συνδυασμούς αυτών. Στη συνέχεια διδάσκεται ο έλεγχος σε λυγισμό (καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό-
πλευρικό), οι συνδέσεις χαλύβδινων διατομών, καθώς και οι απαιτήσεις του σχεδιασμού στην οριακή 
κατάσταση λειτουργικότητας.  
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Εξετάζει κριτικά τις αρχές και τις μεθόδους σχεδιασμού δομικών μελών από χάλυβα ή οπλισμένο 

σκυρόδεμα και την πρακτική εφαρμογή τους.  
• Σχεδιάζει δομικά μέλη σύμφωνα με τους σύγχρονους δομικούς κανονισμούς και να εφαρμόζει 

μεθόδους σχεδιασμού σε οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας με τη χρήση επί μέρους 
συντελεστών ασφαλείας. 

• Υπολογίζει τον απαιτούμενο οπλισμό και να ελέγχει δομικά μέλη οπλισμένου σκυροδέματος.  
• Υπολογίζει και να ελέγχει δομικά μέλη χαλύβδινης διατομής.  
• Κατανοεί τον έλεγχο σε φαινόμενα δευτέρας τάξης και να ελέγχει και να σχεδιάζει δομικά μέλη από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ή από χαλύβδινες διατομές έναντι λυγισμού.   

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

- Διαλέξεις στην τάξη 
- Ασκήσεις στην τάξη 

i. Σχεδιασμός έναντι οριακών καταστάσεων 
ii. Χαρακτηριστικά για το σκυρόδεμα και το χάλυβα οπλισμού 
iii. Ανάλυση διατομών οπλισμένου σκυροδέματος σε κάμψη (με ή χωρίς αξονική δύναμη) 
iv. Ανάλυση διατομών οπλισμένου σκυροδέματος σε τέμνουσα  
v. Φαινόμενα 2ας τάξης δομικών μελών οπλισμένου σκυροδέματος 
vi. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 
vii. Ανθεκτικότητα σε διάρκεια 
viii. Δομικός χάλυβας - Κατάταξη χαλύβδινων διατομών 
ix. Θλιβόμενα μέλη χαλύβδινης διατομής  
x. Εφελκυόμενα μέλη χαλύβδινης διατομής 
xi. Έλεγχος δομικών μελών χαλύβδινης διατομής σε κάμψη, διάτμηση, στρέψη, και σε 

συνδυασμούς εντατικών μεγεθών 
xii. Έλεγχος δομικών μελών χαλύβδινης διατομής σε λυγισμό 
xiii. Έλεγχος δομικών μελών χαλύβδινης διατομής στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 
xiv. Συνδέσεις χαλύβδινων μελών 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycourses

- Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις πράξης 15 
Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος: 104 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

1. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις θεωρίας
- Επίλυση ασκήσεων-προβλημάτων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις γραπτές τελικές εξετάσεις 
(ερωτήσεις θεωρίας, ασκήσεις, προβλήματα) είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές στο βιβλίο και στις διαλέξεις του μαθήματος. 
Όλες οι εκφωνήσεις των ασκήσεων είναι προσβάσιμες μέσω 
της ιστοσελίδας του μαθήματος. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Beeby A.W., Narayanan R.S. (2005). Designers’ Guide to Eurocode 2: Design of Concrete Structures.

Thomas Telford.
2. Κωτσοβός, Μ.Δ. (2010).  Οπλισμένο σκυρόδεμα. Εκδ. Συμεών, 256 σελ.
3. Mosley B., Bungey J., Hulse R. (2007). Reinforced Concrete design to Eurocode 2. 6th Ed., Palgrave

Mcmillan.
4. Park R., Paulay T. (1975). Reinforced concrete structures, J Wiley and Sons.
5. CEN (2002). ΕΝ 1990 - Ευρωκώδικας 0: Βάσεις Σχεδιασμού.
6. CEN (2002). ΕΝ 1991 - Ευρωκώδικας 1: Δράσεις στους φορείς.
7. CEN (2004). ΕΝ 1992-1-1 – Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα, Μέρος 1-1: Γενικοί

Κανόνες και κανόνες για κτίρια.
8. Βάγιας Ι.Κ. Σιδηρές κατασκευές. Εκδόσεις Κλειδάριθμος
9. Βάγιας Ι., Ερμόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ. Σιδηρές κατασκευές. Εκδόσεις Κλειδάριθμος
10. CEN (2005)  Ευρωκώδικας 3 EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Construction and building materials (Elsevier)
2. International Journal of Steel Structures – Springer
3. Cement and Concrete Research
4. Structural Concrete - Wiley
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.16.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 5 
Ασκήσεις 2  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο ευρύ αντικείμενο της επιστήμης του Μηχανολόγου 
Μηχανικού, η οποία και είναι άμεσα συνυφασμένη με το αντικείμενο τόσο των σπουδών όσο και της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Στοχεύει στο να δώσει στους 
σπουδαστές βασικές αρχές από διάφορα πεδία της μηχανολογίας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν 
σχετικά προβλήματα στο πεδίο της μεταλλευτικής – μεταλλουργίας αλλά και να έχουν τη δυνατότητα 
εμβάθυνσης, στη συνέχεια των σπουδών τους, σε θέματα μηχανολογίας. 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τμήματα από μηχανική/ στοιχεία μηχανών, ενεργειακή τεχνολογία, 
υδροδυναμικές μηχανές, θερμικές μηχανές, μετάδοση κίνησης. Ακόμη, εμπλουτίζεται με γνώσεις από το 
πεδίο της οικονομίας. Εξετάζονται βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για ορισμένα από τα 
βασικά αντικείμενα της μηχανολογίας που επιτρέπουν την επίλυση προβλημάτων και την κατανόηση της φυσικής 
και πρακτικής σημασίας εννοιών και μεγεθών. 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης με τους ειδικευμένους 
στο πεδίο της μηχανολογίας, ώστε στην πράξη οι μεταλλειολόγοι – μεταλλουργοί μηχανικοί να μπορούν να 
συνεργαστούν σε σύνθετα τεχνικά έργα με τους μηχανολόγους μηχανικούς. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Κατανοεί βασικές έννοιες, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πεδία εφαρμογής της επιστήμης του 

Μηχανολόγου Μηχανικού 
• Αντιλαμβάνεται τις εφαρμογές της μηχανολογίας σε θέματα μεταλλευτικής/ μεταλλουργίας 
• Διακρίνει κρίσιμες έννοιες και την εφαρμογή τους σε τεχνικά προβλήματα και να αποφεύγει λανθασμένες 

εκτιμήσεις που οδηγούν σε υπερ/ υπο – διαστασιολογήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ. 
• Αντιλαμβάνεται βασικά θέματα κόστους επένδυσης και χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και 

βασικούς τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Εργασία σε Διεπιστημονικό Περιβάλλον 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 26 

i. Ιστορική αναδρομή, κατηγοριοποίηση μηχανών, τομείς μηχανολογίας και σημασία 
ii. Βασικές έννοιες μηχανικής και θερμοδυναμικής 
iii. Νόμοι αερίων/ θερμικές μηχανές/ ψυκτικός κύκλος 
iv. Ενεργειακές τεχνολογίες/ βαθμοί απόδοσης/ κόστος ενέργειας 
v. Αντλητικές εγκαταστάσεις 
vi. Ηλώσεις/ κοχλιοσυνδέσεις/ άξονες – άτρακτοι/ οδοντώσεις/ ιμάντες/ κιβώτια ταχυτήτων 
vii. Οικονομικά στοιχεία – κόστη επένδυσης – κόστη λειτουργίας – εξοικονόμηση ενέργειας στις 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Ασκήσεις 26 

  Συγγραφή εργασίας     35 
Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος: 127 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις κρίσεως
- Υπολογιστικές ασκήσεις

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Γελεγενής Ι., Αξαόπουλος Π. (2005). Πηγές Ενέργειας. Συμβατικές και Ανανεώσιμες. Σύγχρονη Εκδοτική, 
Αθήνα. 
Παπαδόπουλος Χρ. (2017). Στοιχεία Μηχανών. 3η Έκδοση. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. 

  Παπαντώνης Δ. (2004). Υδροδυναμικές μηχανές αντλίες - υδροστρόβιλοι Υδροδυναμικές μεταδόσεις. 
Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα.



  

8ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κατεύθυνση: 
 

1. Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον 

Κατ΄ εκλογήν Υποχρεωτικά 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
                                                                                                                                         Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ.   Φροντ. 
 

 

 
7.3.07.8 1. Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία 2 2 - 
7.3.08.8 2. Περιβαλλοντική Γεωχημεία 2 1 - 
7.1.08.8 3. Περιβαλλοντική Μεταλλευτική &    

 Λατομική Τεχνολογία (ειδικά    

 θέματα) 2 2 - 
7.2.19.8 4. Αποκατάσταση Ρυπασμένων    

 Εδαφών 2 2 - 
7.2.20.8 5. Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων    

 Αποβλήτων 2 - 1 
7.1.15.8. 6. Γεωστατιστική 2 1  

7.1.19.9 7. Πρακτική Άσκηση ΙΙ* - - - 

 
 

2.  Μεταλλευτική  Τεχνολογία 

Κατ΄ εκλογήν Υποχρεωτικά 
 

Κωδικός Μαθήματα  Ώρες  

   Ασκήσεις 
Διδασκαλίας   Εργαστ.   Φροντ. 

 

 

 
7.1.09.8 1. Υποστήριξη Υπογείων Έργων 2 2 - 
7.1.10.8 2. Μηχανική Πετρωμάτων 2 3 - 
7.1.11.8 3. Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ    

 (Εξόρυξη με μηχανικά μέσα) 3 1 - 
7.1.12.8 4. Τεχνολογία Γεωτρήσεων 3 1 - 
7.1.13.8 5. Συστήματα Φόρτωσης-Μεταφοράς σε    

 Τεχνικά Έργα-Μεταλλεία 3 1  

7.1.14.8 6. Μάρμαρα και Βιομηχανικά    

 Ορυκτά 2 1 - 
7.1.15.8. 7. Γεωστατιστική 2 1  

7.1.19.9 8. Πρακτική Άσκηση ΙΙ* - - - 
 



  

3. Γεωτεχνολογία 

Κατ΄ εκλογήν Υποχρεωτικά 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
                                                                                                                                         Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ.   Φροντ. 
 

 
7.1.09.8 1. Υποστήριξη Υπογείων Έργων 2 2 - 
7.1.10.8 2. Μηχανική Πετρωμάτων 2 3 - 
7.1.11.8 3. Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ    

 (Εξόρυξη με μηχανικά μέσα) 3 1 - 
7.1.12.8 4. Τεχνολογία Γεωτρήσεων 3 1 - 
7.3.09.8 5. Τεχνική Γεωλογία ΙΙ 3 1 - 
1.4.20.8 6. Εδαφομηχανική και Στοιχεία    

 Θεμελιώσεων 2 2 - 
7.1.15.8. 7. Γεωστατιστική 2 1  

7.1.19.9 8. Πρακτική Άσκηση ΙΙ* - - - 
 

 
 
 
 

4. Μεταλλουργικές Διεργασίες 

Κατ΄ εκλογήν Υποχρεωτικά 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
Ασκήσεις 

Διδασκαλίας Εργαστ. Φροντ. 
 

 
7.2.21.8 1. Μεταλλουργία Σιδήρου ΙΙ 3 - 1 
7.2.22.8 2. Υδρομεταλλουργία 1 3 - 
7.2.39.8 3. Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου    

 και Σκυροδέματος 2 1  

7.2.24.8 4. Χημική Κινητική 3 - 1 
7.2.25.8 5. Τεχνικές Εξαγωγικής    

 Μεταλλουργίας - 3 - 
7.1.19.9 6. Πρακτική Άσκηση ΙΙ* - - - 

 
 



  

5. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 
 

Κατ΄ εκλογήν Υποχρεωτικά 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
                                                                                                                                         Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ.   Φροντ. 
 

 
7.2.26.8 1. Μεταλλουργία, Τεχνολογία και 

Έλεγχος Συγκολλήσεων 
2 2 - 

7.2.27.8 2. Κεραμικά Υλικά 3 1 - 
7.2.28.8 3. Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά 2 1 - 
7.2.29.8 4. Στερεοποίηση – Χύτευση και    

 Μη Καταστροφικός Έλεγχος 2 1 - 
7.2.30.8 5. Ηλεκτρονικά Υλικά 2 2 - 
7.2.50.9 6. Μετασχηματισμοί φάσεων 2 2 - 
7.1.19.9 7. Πρακτική Άσκηση ΙΙ* - - - 

 
 

 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Επιλογή μέχρι 3 μαθήματα) 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
                                                                                                                                         Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ.   Φροντ. 
 

 
7.3.10.8 1. Επιστήμη και Τεχνολογία 

Γεωθερμικών Πεδίων 
 
2 

 
1 

 
- 

7.1.16.8 2. Μεταλλευτική Οικονομία 2 1 - 
7.2.31.8 3. Περιβάλλον & Ανάπτυξη 3 - - 
7.2.32.8 4. Ρυθμίσεις και Αυτόματος Έλεγχος 3 - - 
7.3.11.8 5. Γεωλογία και Κοιτασματολογία    

 Ελλάδας 3 - - 
7.3.12.8 6. Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα 2 1 - 
7.2.33.8 7. Στοιχεία Μηχανουργικών Κατεργασιών 1 2 - 
6.1.92.8 8. Γεωδαισία και Τοπογραφία Μεταλλείων 2 - 1 
7.2.07.8 9. Τεχνολογία της Στερεάς Κατάστασης 2 - - 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.07.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 + 2 = 4 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=perivallontiki_ydrogeologia 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» αποτελεί το μάθημα εισαγωγής σε έννοιες σχετικές με την ποιοτική 
υποβάθμιση και την προστασία των Υδρογεωλογικών Συστημάτων. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών των υδροφορέων και η ανάπτυξη της συνδυαστικής 
μεθοδολογίας που ακολουθείται: (α) στην ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών, 
(β) στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την αποκατάσταση και απορρύπανση των υδροφορέων, (γ) 
στην ανάλυση της τρωτότητας του υδρογεωλογικού συστήματος, (δ) στην εκτίμηση της ρύπανσης ή/και 
μόλυνσης των υπόγειων νερών, (ε) στην παρακολούθηση των συναφών υδροχημικών διεργασιών των 
υπόγειων νερών, (στ) στην προσομοίωση της μεταφοράς ρύπων σε υπόγεια υδροφόρα συστήματα. 

Η επίλυση ασκήσεων εκ μέρους των φοιτητών και η ακόλουθη συζήτηση επί των εργασιών τους αποσκοπεί 
στην περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων τους να προσεγγίζουν με επιστημονικό τρόπο τεχνικά θέματα και 
να επιλύουν σχετικά προβλήματα στο πλαίσιο του γνωστικού τους αντικειμένου. 

Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει μελέτη και αναλυτική παρουσίαση εκ μέρους των 
φοιτητών ενός θέματος σχετικού με την ανάλυση της ποιοτικής κατάστασης και της προστασίας των 
υδρογεωλογικών συστημάτων με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην παρουσίαση τεχνικών 
θεμάτων. 

Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο λίθο γνώσεων για όσους εκ των φοιτητών επιθυμούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στο αντικείμενο της Προστασίας των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων και της Ποιοτικής 
Υποβάθμισης των Υπόγειων Νερών σε Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό επίπεδο. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
• Αντιλαμβάνεται λεπτομερώς τις υδροχημικές διεργασίες που σχετίζονται με τα υδρογεωλογικά

συστήματα και ειδικότερα θέματα που αφορούν στην αλληλεπίδραση του υπόγειου νερού με το
γεωλογικό σχηματισμό

• Περιγράφει και αναλύει την εμφάνιση και την κίνηση των ρύπων σε υδροφόρους γεωλογικούς
σχηματισμούς

• Γνωρίζει τα τεχνολογικά εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την προστασία και
απορρύπανση των υπόγειων υδροφορέων

• Γνωρίζει τις τεχνολογίες (ψηφιακές πλατφόρμες) που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της
μεταφοράς ρύπων σε υπόγειους υδροφορείς

• Γνωρίζει τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και επεξεργασία υδροχημικών
χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών

• Αντιλαμβάνεται έννοιες τρωτότητας των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων
• Σχεδιάζει βασικά συστήματα παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών υπόγειων νερών
• Σχεδιάζει συστήματα αντιμετώπισης ρύπανσης των υπόγειων νερών από σημειακές και διάχυτες πηγές
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη μελέτη και παρουσίαση περαιτέρω εξειδικευμένων

επιστημονικών θεμάτων σχετικών με την προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Αυτόνομη εργασία/Ομαδική εργασία
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
i. Υδρολογικός κύκλος και στοιχεία επιφανειακής υδρολογίας
ii. Υδρολογία ακόρεστης ζώνης και χαρακτηριστικά εδαφικού νερού
iii. Υδρογεωλογικά συστήματα και είδη υδροφόρων σχηματισμών
iv. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων νερών
v. Παράκτια υδροφόρα συστήματα και θαλάσσια διείσδυση
vi. Φαινόμενα νιτροποίησης/απονιτροποίησης στους υπόγειους υδροφορείς
vii. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερών μεταλλείων και ρύπανση από μεταλλευτική δραστηριότητα
viii. Μοντέλα τρωτότητας και ρυπαντικής επιδεκτικότητας υδροφόρων συστημάτων
ix. Αποκατάσταση και απορρύπανση υδροφορέων
x. Συστήματα επεξεργασίας εδάφους-υδροφορέα και τεχνητός εμπλουτισμός με επεξεργασμένα αστικά

λύματα
xi. Προσομοίωση μεταφοράς ρύπων σε πορώδη μέσα
xii. Βασικές αρχές ισοτοπικής υδρολογίας
xiii. Υδρογεωλογικά οικοσυστήματα και οικοσυστημικές υπηρεσίες
xiv. Εφαρμογές ψηφιακών εργαλείων για την ανάλυση και επεξεργασία υδροχημικών δεδομένων
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις και 
ασκήσεις Πεδίου που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση 
σχεδίων διαχείρισης έργου 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 38 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) στην ελληνική γλώσσα που 
περιλαμβάνει: 

- Θεωρητικές έννοιες σχετικά με την υδροχημεία των
υπόγειων νερών και την προστασία
υδρογεωλογικών συστημάτων
- Επίλυση προβλημάτων (με χρήση ποιοτικών
δεδομένων) σχετικών με την περιβαλλοντική

υδρογεωλογία 

ή 

ΙΙ. Δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας (90%) 
που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:  

- Ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών
υδρογεωλογικών συστημάτων

- Ειδικά θέματα εφαρμογής τεχνολογιών στην
περιβαλλοντική υδρογεωλογία (π.χ. τεχνολογίες
παρακολούθησης και προσομοίωσης κ.α.)

- Ειδικά θέματα περιβαλλοντικής υδρογεωλογίας
(π.χ. ισοτοπική υδρολογία, θαλάσσια διείσδυση,
επαναχρησιμοποίηση ποιοτικά υποβαθμισμένων
νερών κ.α.)

ΙΙΙ. Κατάθεση επιλυμένων ασκήσεων (10%) 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

- Appelo C.A.J. & Postma D. (2005). Geochemistry, Groundwater and Pollution, 2nd Edition
- Todd, David Keith, 1980. Groundwater Hydrology Second Edition, John Wiley & Sons., ISBN 

0-471-87616-X
- Merkel B.J., Planer-Friedrich B., Nordstrom D.K. (2008). Groundwater Geochemistry: A Practical 

Guide to Modeling of Natural and Contaminated Aquatic Systems. Springer
- Clark I.D. & Fritz P. (1997). Environmental Isotopes in Hydrogeology, CRC Press.
- Fetter, C.W. (1993): Contaminant Hydrogeology. - Macmillan Publishing Company; pp. 458
- Philip E. LaMoreaux, James W. LaMoreaux, Mostafa M. Soliman, Bashir A. Memon, Fakhry A. 

Assaad
(2008). Environmental Hydrogeology, CRC Press, 375 p.

- Καλλέργης Γ. (1999) Εφαρμοσμένη – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Εκδόσεις ΤΕΕ, Τόμος Α, 2η 
Έκδοση.

- Καλλέργης Γ.: (2000) Εφαρμοσμένη – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Εκδόσεις ΤΕΕ, Τόμος Β, 2η 
Έκδοση

- Καλλέργης Γ. (2001) Εφαρμοσμένη – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Εκδόσεις ΤΕΕ, Τόμος Γ, 2η 
Έκδοση.

- Βουδούρης Κ. (2009). Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος – Υπόγεια νερά & περιβάλλον, Εκδόσεις 
Τζιόλα

- Hydrogeology Journal, Official Journal of the International Association of Hydrogeologists
- Hydrology and Earth System Sciences (HESS), International two-stage open-access journal of the 

European Geosciences Union
- Journal of Hydrology, Elsevier
- Water Resources Management, An International Journal - Published for the European Water 

Resources Association (EWRA)
- Groundwater, Published on behalf of the National Ground Water Association
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.08.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας (κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Μηχανική και 
Γεωπεριβάλλον) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1076 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί μάθημα κατεύθυνσης (Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον) και δίνονται οι 
βασικές έννοιες της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας.  

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εκπαίδευση των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της 
Περιβαλλοντικής Γεωχημείας και συγκεκριμένα στην αλληλεπίδραση πετρώματος-εδάφους-νερού-
ατμόσφαιρας-βιόσφαιρας, στη ρύπανση από γεωγενείς και ανθρωπογενείς πηγές, στο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα και τις πιθανές επιπτώσεις από οι εκμεταλλεύσεις διάφορων τύπων κοιτασμάτων κυρίως 
μεταλλικών ορυκτών. Γίνεται αναφορά στην κινητικότητα των ιχνοστοιχείων και κυρίως των δυνητικά 
επιβλαβών μετάλλων/μεταλλοειδών στο επιφανειακό και υπο-επιφανειακό περιβάλλον, στον τρόπο που 
επηρεάζουν τη βιόσφαιρα (π.χ. αύξηση συγκεντρώσεων στο έδαφος, πιθανή τοξικότητα κλπ). Εξετάζονται 
οι γεωχημικές διεργασίες που συμβάλλουν στην απελευθέρωση των ρύπων προς το περιβάλλον, καθώς 
και οι διεργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν δέσμευση των ρύπων και κατ’ επέκταση μείωση του 
αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, και οι συνθήκες στις οποίες λαμβάνουν χώρα,.  

Παράλληλα, δίνονται στοιχεία για τις κυριότερες θέσεις σε χώρους εκμετάλλευσης, στις οποίες μπορούν να 
παρουσιαστούν προβλήματα για το περιβάλλον (π.χ. σωροί μεταλλευμάτων, στείρα, αποθέσεις 
απορριμμάτων της επεξεργασίας – tailings), όπως επίσης και οι μεθοδολογίες που μπορούν να 
εφαρμοστούν κατά περίπτωση για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Τέλος, δίνονται στοιχεία για τον τρόπο που προσεγγίζεται το πρόβλημα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
από την αξιοποιήση κοιτασμάτων, όπως επίσης και της αξιοποίησης σύγχρονων μεθοδολογιών στην 
ανάπτυξη επιμέρους μοντέλων για κάθε εκμετάλλευση ξεχωριστά.  
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Αναγνωρίζει πιθανές πηγές γεωγενούς και ανθρωπογενούς ρύπανσης.
• Αναγνωρίζει τις πιθανές πηγές ρύπανσης μιας περιοχής από την εκμετάλλευση κοιτασμάτων.
• Αναγνωρίζει τους πιθανούς ρύπους ανάλογα με τον τύπο του κοιτάσματος, αλλά και το βαθμό όπου

κάθε τύπος κοιτάσματος ενδέχεται να επηρεάζει το περιβάλλον.
• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της διαχείρισης μιας εκμετάλλευσης, ούτως ώστε το

περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» της εκμετάλλευσης να είναι το μικρότερο δυνατό.
• Εφαρμόζει τα κατάλληλα εργαλεία και εργαστηριακές τεχνικές για τη μελέτη των γεωλογικών-

γεωχημικών φαινομένων που μπορεί να επηρεάζουν το περιβάλλον.
• Εφαρμόζει σύγχρονα υπολογιστικά προγράμματα για την ανάπτυξη γεωχημικών μοντέλων που

μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα.
• Συνεργάζεται με επιστήμονες άλλων κλάδων (π.χ. γεωλόγοι-γεωχημικοί) για την βελτιστοποίηση των

αποτελεσμάτων.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων

τεχνολογιών
• Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στη 
Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές. 
Χρήση Εξειδικευμένου Ελεύθερου Λογισμικού  

i. Βασικές Έννοιες της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας και πως σχετίζεται με άλλες φάσεις ενός
έργου αποκατάστασης.

ii. Συμπεριφορά στοιχείων στο επιφανειακό και υποεπιφανειακό περιβάλλον.
iii. Φυσικοχημικές συνθήκες του περιβάλλοντος και πως επηρεάζουν την κινητικότητα των στοιχείων
iv. Δυνητικά επιβλαβή μέταλλα και άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κάθε τύπο κοιτάσματος
v. Γεωχημικές διεργασίες που επηρεάζουν την κινητικότητα των στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ρόφηση, προσρόφηση, κρυστάλλωση, συμπλοκοποίηση κλπ.
vi. Ανάπτυξη και εφαρμογή γεωχημικών υπολογιστικών μοντέλων στη συμπεριφορά των στοιχείων.
vii. Πρόληψη.
viii. Συσχέτιση των αποτελεσμάτων μιας γεωχημικής μελέτης με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου

προγράμματος προστασίας/αποκατάστασης του περιβάλλοντος
ix. Τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν οι ρύποι τη βιόσφαιρα (τοξικότητα, θνησιμότητα, ανάπτυξη

ασθενειών, μακροχρόνια έκθεση κλπ).
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ατομικές και ομαδικές εργασίες 
που εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών, στη μελέτη των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον 
διαφόρων τύπων κοιτασμάτων, 
στην εφαρμογή γεωχημικών 
μοντέλων με υπάρχοντα 
γεωχημικά δεδομένα  

40 

Εργασία πεδίου 25 

Αυτοτελής Μελέτη 19 

Σύνολο Μαθήματος: 110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Προφορική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Γραπτή εργασία στην οποία εξετάζεται ο τρόπος και η
μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου, η χρήση της
σχετικής βιβλιογραφίας και της συνοχής/ανάπτυξης/δομής
του κειμένου (50%)

- Δημόσια παρουσίαση (15%)
- Εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις σχετικές με το
αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας (35%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Smith, K.S., 1999. Metal sorption on mineral surfaces: an overview with examples relating to mineral 
deposits. In: Plumlee, G.S. & Logsdon, M.J. (eds.) Reviews in Economic Geology, Society of Economic 
Geologists, 6A, 161-182.  

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Applied Geochemistry
• Environmental Pollution
• Environmental Geology
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.08.8.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιβαλλοντική Μεταλλευτική και Λατομική 
Τεχνολογία (Ειδικά θέματα)  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος 

π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται 
ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες 

διδασκαλίας και το  σύνολο των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ
ΕΣ ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 
: 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

: 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1055 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα παρουσιάζει  θεωρητικές έννοιες και πρακτικές προσεγγίσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. Αναλύονται όλες οι βασικές κατηγορίες επιπτώσεων και 
περιγράφονται οι τρόποι παρακολύθησης και αντιμετώπίσής τους.      

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• κατανοήσει τις επιπτώσεις που η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει
• σχεδιάσει ένα πρόγραμμα δονημετρικού ελέγχου σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα
• πραγματοποιήσει δοκιμές μέτρηση θορύβου
• πραγματοποιήσει δοκιμές αέριας ρύπανσης
• εκτιμήσει τις επιπτώσεις από τις δονήσεις, το θόρυβο καιτην αέρια ρύπανση
• προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους
• να διαμορφώσει εναλλακτικά σχέδια αποκατάστασης χώρων μεταλλευτικής δραστηριότητας
• υπολογίσει τον όγκο των αποθεμάτων
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία
• Λήψη αποφάσεων
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Η παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται το
μάθημα πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση
παραδειγμάτων πραγματικών και υποθετικών.

• Σημαντικό μέρος του μαθήματος υλοποιείται με τη βοήθεια
εξειδικευμένων λογισμικών για την εκτίμηση και
παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 26 

i. Oι επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον: Eισαγωγή, Επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον, Eπιπτώσεις στον άνθρωπο, Kοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, Οι παράγοντες που
επηρεάζουν το μέγεθος και την ένταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

ii. Oπτική ρύπανση: Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Συστήματα εκτίμησης της ποιότητας του τοπίου,
Σχεδιασμός των μεταλλευτικών έργων με στόχο την ελάχιστη δυνατή αισθητική αλλοίωση του τοπίου.

iii. Δονήσεις εδάφους και πίεση αέρα (airblast): Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Monitoring και
συστήματα μέτρησης των δονήσεων από τις ανατινάξεις, Mέτρα μείωσης των εδαφικών δονήσεων και
της πίεσης αέρα, Δονήσεις και ανθρώπινη όχληση.

iv. Hχητική ρύπανση: Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Πηγές πρόκλησης θορύβου στις εκμεταλλεύσεις,
Monitoring και συστήματα μέτρησης, Μοντέλα πρόβλεψης, Mέτρα αντιμετώπισης, Eλληνικά και διεθνή
όρια. Aέρια ρύπανση: Eισαγωγή, Θεωρητικό υπόβαθρο, Πηγές πρόκλησης των αέριων ρύπων σε
λατομεία και μεταλλεία, Monitoring και συστήματα μέτρησης, Μοντέλα πρόβλεψης, Mέτρα
αντιμετώπισης.

v. Σχεδιασμός εκμετάλλευσης με στόχο τη βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία. Η BATNEEC στη
μεταλλευτική δραστηριότητα. Αποκατάσταση μεταλλευτικών και λατομικών χώρων: Eισαγωγή,
Παράγοντες που επηρεάζουν την αποκατάσταση, Νέες χρήσεις γης, Kριτήρια αξιολόγησης
εναλλακτικών σχεδίων. Το πρόβλημα των ανενεργών μεταλλευτικών και λατομικών χώρων.
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Ομαδικές Εργασίες σε 
μελέτες περίπτωσης.  

35 

Αυτοτελής Μελέτη 33 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με 
τελικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με 
δύο εναλλακτικούς τρόπους: 

(α) Με "παραδοσιακές" μεθόδους γραπτών 
εξετάσεων 

(β) Με παρουσίαση εργασίας και υποχρεωτική 
παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Καλιαμπάκος, Δ. (1995). “Σημειώσεις Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής”, TMMM, Ε.Μ.Π., Αθήνα. 
Danni, J.L. (1997). “Mining Environmental Handbook”, Imperial College Press, London, UK, 
pp.719-720. 
Sengupta, M. (1993). “Environmental Impacts of Mining”, Lewis Publishers, USA . 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.19.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Εργαστηριακές ασκήσεις 2 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό κατεύθυνσης Περιβαλλοντική 
Μηχανική και Γεωπεριβάλλον 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : Χημεία, Φαινόμενα Μεταφοράς Ι & ΙΙ, Περιβάλλον Ι & ΙΙ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1070 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ώρες θεωρίας και δύο ώρες εργαστηριακών ασκήσεων. Στη θεωρία 
παρουσιάζονται οι διεθνείς διαστάσεις του προβλήματος, οι βασικές κατηγορίες ρύπων και οι κύριοι 
μηχανισμοί διασποράς τους, καθώς και οι γενικές αρχές των μεθόδων ανάλυσης διακινδύνευσης που 
εφαρμόζονται για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων χώρων και τη λήψη αποφάσεων ως προς τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων αποκατάστασης. Παρουσιάζονται στη συνέχεια χαρακτηριστικές τεχνολογίες 
αποκατάστασης, με βάση φυσικές και βιολογικές διεργασίες, με έμφαση στους οργανικούς ρύπους. Οι 
εργαστηριακές ασκήσεις στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών με πλευρές της ρύπανσης των εδαφών 
από μεταλλικούς ρύπους. Έξι ασκήσεις περιλαμβάνουν πρότυπες δοκιμές χαρακτηρισμού των εδαφών και 
αξιολόγησης της εκχυλισιμότητας – βιοδιαθεσιμότητας των ρύπων. Δύο εργαστηριακές ασκήσεις σχετίζονται 
με την εφαρμογή τεχνικών αποκατάστασης (βιοκινητοποίηση As και σταθεροποίηση Pb, Zn). Γίνονται επίσης 
δύο ασκήσεις στο εργαστήριο Η/Υ με στόχο την αρχική επαφή των φοιτητών με λογισμικά εργαλεία 
γεωχημικών υπολογισμών. Χρησιμοποιείται το λογισμικό PHREEQC.  

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

⦁ να αποτιμούν τη διακινδύνευση της ανθρώπινης υγείας συνυπολογίζοντας διαφορετικούς τρόπους 
έκθεσης στους ρύπους του εδάφους και του υπόγειου νερού 

⦁ να υπολογίζουν την κατανομή των οργανικών ρύπων σε επιμέρους φάσεις του εδάφους με βάση 
αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων, υπόγειου νερού ή εδαφικού αέρα 

⦁ να υπολογίζούν τα βασικά μεγέθη που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και τη λειτουργία μιας 
εγκατάστασης άντλησης εδαφικού αέρα, όπως ακτίνα επιρροής ανά γεώτρηση άντλησης εδαφικού αέρα, 
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απαιτούμενος αριθμός γεωτρήσεων, εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας της εγκατάστασης για την 
ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης 

⦁ να υπολογίζουν τις απαιτήσεις σε οξυγόνο και μακροθρεπτικά συστατικά για την αερόβια διάσπαση 
οργανικών ρύπων, καθώς και τον ρυθμό προσθήκης τους, κατά την εφαρμογή μεθόδων 
βιοαποκατάστασης στην ακόρεστη ζώνη ή στο υδροφόρο στρώμα 

⦁ να προσδιορίζουν την μηχανική σύσταση, το pH και το δυναμικό εξουδετέρωσης των εδαφών και να 
αξιολογεί την επίπτωση στην διασπορά των ρύπων 

⦁ να αξιολογούν την κατανομή των ανόργανων ρύπων στις επιμέρους φάσεις του εδάφους εφαρμόζοντας 
τη μέθοδο διαδοχικών εκχυλίσεων 

⦁ να αξιολογούν την επικινδυνότητα των ρυπασμένων εδαφών με βάση τα αποτελέσματα πρότυπων 
δοκιμών εκχυλισιμότητας 

⦁ να κατανοούν βασικές αρχές εφαρμογής των βιολογικών μεθόδων και των μεθόδων σταθεροποίησης 
για την απομάκρυνση ή την αδρανοποίηση των ανόργανων ρύπων στα εδάφη 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη και ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία 

1. Εισαγωγικά στοιχεία
2. Ιδιότητες οργανικών και ανόργανων ρύπων

2.1 Οργανικοί ρύποι
2.2 Ανόργανοι ρύποι. Γεωχημική μοντελοποίηση
2.3 Ανόργανοι ρύποι. Μηχανισμοί δέσμευσης

3. Ανάλυση διακινδύνευσης
4. Φυσικές μέθοδοι
5. Βιολογικές μέθοδοι

Εργαστηριακές Ασκήσεις 
1. Προσδιορισμός μηχανικής σύστασης εδαφών (κατανομή μεγέθους σωματιδίων)
2. Προσδιορισμός pH και δυναμικού εξουδετέρωσης
3. Μελέτη χημισμού – διαθεσιμότητας των ρύπων με τη μέθοδο διαδοχικών εκχυλίσεων
4. Προσδιορισμός εκχυλισιμότητας με την πρότυπη δοκιμή EN12457 της ΕΕ
5. Απομάκρυνση As με σιδηροαναγωγικά βακτήρια
6. Δοκιμή σταθεροποίησης εδαφών

Άσκηση στο PC-Lab 
7. Γεωχημική μοντελοποίηση με χρήση του λογισμικού PHREEQC
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, στο Εργαστήριο και στο PC LAB 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://mycourses.ntua.gr 

Γεωχημική μοντελοποίηση με χρήση λογισμικού 
PHREEQC 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις 10 

Εργαστηριακές ασκήσεις 12 

Άσκηση στο PC-Lab 4 

Επεξεργασία αποτελεσμάτων, 
σύνταξη τεχνικών εκθέσεων των 
εργαστηριακών ασκήσεων και 
της άσκησης στο PC Lab  

28 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Τελικές  γραπτές εξετάσεις (60%) 

ΙΙ. Εργαστηριακές και υπολογιστικές ασκήσεις (40%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

• Παπασιώπη, Ν., Πασπαλιάρης, Ι.. «Αποκατάσταση Ρυπασμένων εδαφών», Εκδ. ΕΜΠ Μάϊος
2008.

• Καββαδάς Μ., Πανταζίδου Μ., Στοιχεία Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής, Εκδ. ΕΜΠ, 2007.
• LaGrega, M.D., Buckingham, P.L., Evans, J.C. (1994) “Hazardous Waste Management”, McGraw-

Hill, Chapter 14, pp. 837-882.
• Suthersan S.S. (1997) “Remediation Engineering. Design Concepts”, CRC Press, USA
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.20.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Θεωρία 2 4 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 1 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας (Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=texnologia_epexergasias_aeri
wn_apovlitwn 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αφορά στη θεωρία και τις διαδικασίες για το σχεδιασμό συστημάτων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας για αέρια απόβλητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ολοένα και αυστηρότερο νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει την αντιρρυπαντική τεχνολογία. Η εισαγωγή στο μάθημα περιλαμβάνει θέματα σχετικά 
με τα αιωρούμενα σωματίδια (χαρακτηριστικά, συμπεριφορά των σωματιδίων στα ρευστά (οπισθέλκουσα 
δύναμη, Νόμος Stokes), εξωτερικές δυνάμεις, βαρυτική καθίζηση, αερολύματα). Στη συνέχεια, οι 
σπουδαστές διδάσκονται ζητήματα σχεδιασμού φυγοκεντρικών συλλεκτών (κυκλώνων), ηλεκτροστατικών 
φίλτρων, σακόφιλτρων και πλυντρίδων σωματιδίων.  Αναλύονται διεξοδικά τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα κάθε διάταξης και η σχετική κατανάλωση ενέργειας.  
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των αερίων αποβλήτων 
• Έχει γνώση των συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για αέριους βιομηχανικούς ρύπους 
• Είναι σε θέση να προτείνει αντιρρυπαντική τεχνολογία αέριων ρύπων 
• Χρησιμοποιεί εργαλεία όπως το excel ή συναφή για τον βέλτιστο σχεδιασμό μιας αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας 
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του σε ζητήματα σχεδιασμού 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
• Λήψη αποφάσεων  
• Σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ασκήσεις 
πράξης στην ώρα του μαθήματος αλλά και για επίλυση 
ατομικών ασκήσεων των σπουδαστών   
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 26 

• Αιωρούμενα σωματίδια 
• Διαθέσιμες τεχνολογίες αέριας σντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
• Κυκλώνες (θεωρία, ζητήματα σχεδιασμού) 
• Ηλεκτροστατικά φίλτρα (θεωρία, ζητήματα σχεδιασμού) 
• Σακόφιλτρα (θεωρία, ζητήματα σχεδιασμού) 
• Πλυντρίδες (θεωρία, ζητήματα σχεδιασμού) 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Ασκήσεις Πράξης σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης  

13 

Ατομικές ασκήσεις σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή οι 
οποίες βαθμολογούνται 

24 

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 40 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
103 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η τελική βαθμολογία κάθε σπουδαστή διαμορφώνεται μετά από 
τελική εξέταση ή από τον μέσο όρο βαθμολογίας σε σειρά 
υπολογιστικών ατομικών ασκήσεων σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Βιβλία Διδασκαλίας 

• Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης: Σχεδιασμός αντιρυπαντικής τεχνολογίας, C. David Cooper, F.C. Alley, 
Εκδόσεις Τζιόλα, 2004 

• Υπολογιστικές Ασκήσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
 
Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 

1. Parker, A.: “Industrial Air Pollution Handbook”. McGraw-Hill, 1977. 
2. Heinsohn R.J. and R.L.Kabel : “Sources and Control of Air Pollution”. Prentice Hall, Inc., New Jersey, 

1998. 
3. William L. Heumann.: “Industrial Air Pollution Control Systems”. McGraw Hill Professional, 1997. 
4. Kenneth Wark, Cecil F. Warner and Wayne T. Davis: “Air Pollution: Its Origin and Control (3rd 

Edition)”. Addison-Wesley Pub Co, 1997. 
5. Noel De Nevers.: “Air Pollution Control Engineering”. McGraw-Hill, 2000. 
6. Buonicore, A.J. and Davis, W.T.: “Air Pollution Engineering Manual”. Van Nostrand Reinhold, New 

York, 1992. 
7. Crawford, M.: “Air Pollution ControlTheory”. McGraw-Hill, 1976. 
8. Flagan R.C and Seinfeld J.H.: Fundamentals of Air Pollution Engineering, Prentice Hall Inc., New 

Jersey, 1988 
9. Ζευγώλης, Μ.Ν.: “Προστασία Περιβάλλοντος στην Εξαγωγική Μεταλλουργία”. Σημειώσεις από το 

μάθημα Προστασία Περιβάλλοντος, ΕΜΠ, Αθήνα, 1985. 
 
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις 

• http://www.epa.gov/oar/oaqps/ – USEPA Office of Air Quality Planning & Standards 
• http://capita.wustl.edu/CAPITA/ – Center for Air Pollution Impact & Trend Analysis (CAPITA) 
• http://www.awma.org/ – Air and Waste Management Association (AWMA) 
• http://www.epa.gov/ttn/chief/ – Clearinghouse for Inventories and Emission Factors (CHIEF) 
• http://www.airquality.co.uk/archive/index.php – UK Air Quality Archive 
• http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/naei/home.html – UK National Emissions Database 

 
 
 

http://www.epa.gov/oar/oaqps/
http://www.epa.gov/oar/oaqps/
http://capita.wustl.edu/CAPITA/
http://capita.wustl.edu/CAPITA/
http://www.awma.org/
http://www.awma.org/
http://www.epa.gov/ttn/chief/
http://www.epa.gov/ttn/chief/
http://www.airquality.co.uk/archive/index.php
http://www.airquality.co.uk/archive/index.php
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/naei/home.html
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/naei/home.html
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις  3 3 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο την θεωρητική τεκμηρίωση όσο και την πρακτική εφαρμογή της 
Γεωστατιστικής σε γεωεπιστήμες και επιστήμες μηχανικού. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της παραμετρικής 
στατιστικής, τη σύνδεση της έννοιας της συνδιασποράς με την χωρική κατανομή της περιεκτικότητας, 
καθώς και στην κατανόηση της συνολικής εικόνας της ανάπτυξης του στοχαστικού μοντέλου ενός 
κοιτάσματος ή γενικότερα μιας χωρικής μεταβλητής. 

Επίσης αναφέρεται σε καινούριες έννοιες και μεθοδολογίες αποτύπωσης της χωρικής αβεβαιότητας και τη 
θέση τους στη διαδικασία της χωροχρονικής χαρτογράφησης, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική 
αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών στην εκτίμηση αποθεμάτων. Με αυτή την έννοια το μάθημα 
αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές μεταλλευτικής οικονομίας 
αναπτύσσονται άλλα μαθήματα της κατεύθυνσης. 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της διαχείρισης 
της αβεβαιότητας μέσω της αρχής της Μέγιστης Εντροπίας,  χωρίς δηλαδή την ενσωμάτωση προσωπικών 
ή άλλων εκτιμήσεων πέραν της πληροφορίας που παρέχουν τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας.  
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Γνωρίζει την διαδικασία συλλογής δεδομένων που αφορούν σε περιεκτικότητες και ιδιότητες 

πετρωμάτων 
• Κατανοεί το γεωλογικό καθεστώς της περιοχής έρευνας 
• Κατανοεί και μοντελοποιεί τις συσχετίσεις μεταξύ των σχετικών μεταβλητών 
• Κατανοεί και μοντελοποιεί την χωρική συσχέτιση κάθε μεταβλητής 
• Αναπτύσσει χάρτες εκτίμησης της περιεκτικότητας και άλλων σχετικών ιδιοτήτων του χώρου έρευνας, 

είτε σε σημειακό, είτε σε επίπεδο επιλεκτικής μονάδας εκμετάλλευσης 
• Χαρτογραφεί το πιθανό σφάλμα της εκτίμησης  
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια 

μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει την χωρική ή και χωροχρονική χαρτογράφηση μιας ή 
περισσότερων μεταβλητών από δεδομένα γεωτρήσεων στην περιοχή έρευνας.  
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία - Ομαδική Εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

1. Επισκόπηση αιτιοκρατικών μεθόδων παρεμβολής. 
2. Μη παραμετρική στατιστική μιας, δύο και περισσότερων Τυχαίων Μεταβλητών (ΤΜ): ακολουθίες ΤΜ, 

διανυσματική παράσταση ΤΜ, γραμμική εξάρτηση στο χώρο Hilbert των ΤΜ. 
3. Τυχαίες Συναρτήσεις (ΤΣ): η έννοια της ΤΣ, παραδείγματα ΤΣ, η συνάρτηση συνδιασποράς, 

απλοποιημένα μοντέλα ΤΣ. 
4. Δομική ανάλυση κοιτάσματος: υπολογισμός πειραματικής συνάρτησης Ημιβαριογράμματος, μοντέλα 

Ημιβαριογράμματος 
5. Παρεμβολή τιμών κατανεμημένου φαινόμενου: η ΤΣ ως μοντέλο κατανεμημένου φαινομένου: οι 

μέθοδοι της Προβολής με γνωστή και άγνωστη μέση τιμή (αλγόριθμοι simple Kriging και ordinary 
Kriging), χρήση Εντροπίας, θεωρία ΒΜΕ, επιλογή μεταξύ στοχαστικών και αιτιοκρατικών μεθόδων. 

6. Εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα: υπολογισμός αποθεμάτων μεταλλευτικού κοιτάσματος, 
σύγκριση μεθόδων IDS και γεωστατιστικής στην εκτίμηση αποθεμάτων, εφαρμογή ΒΜΕ στην 
μηχανική πετρωμάτων, εφαρμογή ΒΜΕ στην γεωθερμία, ασαφή δεδομένα στην χαρτογράφηση της 
ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
διαδραστικού υλικού 
Εξειδικευμένο Λογισμικό Γεωστατιστικής 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 30 
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 30 

 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
90 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις και ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 
-  Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
- Επίλυση προβλημάτων σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 

 
Ή εναλλακτικά: 
 
ΙΙ. Παρουσίαση  ατομικής  ή ομαδικής  εργασίας (100%) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
Βιβλία: 
• Κ. Μόδη, Εισαγωγή στη γεωστατιστική, Σημειώσεις, Αθήνα, 2010,Υπάρχει στον Εύδοξο 
• Journel, A. G. and Huijbregts, Ch. J.: Mining Geostatistics, Academic Press, London, 1978 
• Chiles, J.P. and Delfiner, P.:Geostatistics - Modelling Spatial Uncertainty, Wiley, New York, 1999 
• Papoulis, A., Pillai, S.: Probability, Random Variables and Stochastic Processes, 4th ed., McGraw - Hill, 

New York, 2002 
• Christakos, G.: Modern Spatiotemporal Geostatistics, Oxford university press, Oxford, 2000 
• Kitanidis, P.: Introduction to Geostatistics: Applications to Hydrogeology, Cambridge university press, 

Cambridge, 1999   
 
Περιοδικά: 
• Mathematical Geosciences, Springer, Πρόσβαση μέσω ΕΜΠ 
• Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Springer, Πρόσβαση μέσω ΕΜΠ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.19.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις   
Εργαστηριακές Ασκήσεις   

Περιοδεία  11 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.praktiki.metal.ntua.gr/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-

Μεταλλουργών (ΜΜΜ) του Ε.Μ.Π. Καθώς το επάγγελμα του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού 
εξασκείται τόσο σε βιομηχανικές μονάδες εξόρυξης, κατεργασίας και μεταποίησης Ορυκτών 
Πρώτων Υλών (μεταλλεία, μεταλλουργίες, βιομηχανίες υλικών) όσο και σε κατασκευαστικές 
εταιρείες, μελετητικά γραφεία κ.α, η Σχολή ΜΜΜ, πρώτη από όλες τις Σχολές των τεχνολογικών 
ιδρυμάτων της χώρας, έχει εντάξει την Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών σε σχετικές 
επιχειρήσεις και μονάδες στο πρόγραμμα σπουδών ήδη από το 1953. 

 
Ο σπουδαστής μετά τη ολοκλήρωση της ΠΑΙΙ, έχει εργασθεί επί ένα μήνα σε ένα εργασιακό περιβάλλον 

σχετικό με τις ως άνω δραστηριότητες και έχει αποκτήσει ιδία εμπειρία για τις προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσει ως Μηχανικός σε τεχνικά θέματα, αλλά και σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού, επικοινωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους, σημασίας της προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και ασφάλειας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Παράλληλα η Πρακτική Άσκηση σε μία 
εταιρεία σχετική με την κατεύθυνση Σπουδών που έχει επιλέξει, θα επιτρέψει στον σπουδαστή να 
εμβαθύνει στα ειδικότερα ενδιαφέροντα του, και να επιλέξει στη συνέχεια με  περισσότερα 
δεδομένα το θέμα της διπλωματικής που θα εκπονήσει για την ολοκλήρωση των σπουδών του.   

Με την ολοκλήρωση της ΠΑΙΙ ο σπουδαστής εκπονεί μία έκθεση σχετικά με τη Εταιρεία που 
επισκέφθηκε και το ειδικό τεχνικό θέμα που του ανατέθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
εκεί. Η σύνταξη της Έκθεσης αυτής, που αποτελεί μία εκτενή και τεκμηριωμένη αναφορά της 
πρακτικής του εξάσκησης, αποτελεί και την πρώτη εμπειρία του σπουδαστή στην συγγραφή ενός 
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 ολοκληρωμένου τεχνικού κειμένου, με τα αποτελέσματα της εργασίας του, εμπειρία που θα την 
αξιοποιήσει στη συνέχεια κατά την σύνταξη της διπλωματικής του διατριβής. 

 
 

 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων  
- Αυτόνομη εργασία –Ομαδική Εργασία 
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Περιοδεία 10 ημερών με καθορισμένο από τη Σχολή 
πρόγραμμα επισκέψεων σε εγκαταστάσεις αξιοποίησης και 
μεταποίησης ΟΠΥ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

   
. Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ έχει διάρκεια 1 μήνα, διεξάγεται το θέρος, μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου κατά τους 
μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και οπωσδήποτε μετά τη λήξη της θερινής εξεταστικής περιόδου. Κατά την 
Π.Α. ΙΙ κάθε φοιτητής της Σχολής ΜΜΜ προσλαμβάνεται για συνεχή εργασία 1 μήνα ενός μηνός σε μια 
βιομηχανία ή εργοτάξιο ή αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της χώρας, ή μελετητική εταιρεία, ή δημόσια 
υπηρεσία με δραστηριότητα  σχετική με το αντικείμενο της Σχολής. Η Π.Α. ΙΙ μπορεί να εκτελεστεί και στο 
εξωτερικό. 
 
Για την διεξαγωγή της Π.Α. ΙΙ, από τη Γ.Σ της Σχολής ορίζονται Επιστημονικός & Ακαδημαίκός Υπεύθυνος 
συνεπικουρούμενες στο Έργο τους από τους Επόπτες Καθηγητές  
 
Το Αντικείμενο και Πρόγραμμα της Π.Α. ΙΙ έκαστου φοιτητή της Σχολής, ορίζεται από τον Επόπτη Καθηγητή 
σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Μηχανικό από τον Φορέα Υποδοχής.  Οι επόπτες Καθηγητές της Σχολής 
ορίζονται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο της Σχολής με βάση το ειδικό αντικείμενο των επί μέρους  Π.Α. ΙΙ. 

Στο χώρο της εργασίας ο φοιτητής υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του φορέα, τους 
κανονισμούς ασφαλείας και υγείας της εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει 
για το προσωπικό του φορέα. 

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές υποβάλλουν Τεχνική έκθεση πεπραγμένων – 
Εργασία, στην οποία αναλύονται τα αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκε και οι εργασίες τις οποίες 
εκτέλεσε ο φοιτητής  κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Φορέα Υποδοχής, όπως είχαν οριστεί από 
τον Επόπτη Καθηγητή. 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 
Εργαστηριακές ασκήσεις 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 

Εκπόνηση ατομικής 
εργασίας 

80 

Πρακτική Ασκηση 160 
Προετοιμασία Δικαιολογητικών 10 
Σύνολο Μαθήματος: 275 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, οι 
φοιτητές υποβάλλουν: 
 (α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/βεβαιώσεις 
Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα Υποδοχής, και 
αναλυτικό Ημερολόγιο Εργασιών. 
(β)  Τεχνική έκθεση πεπραγμένων – Εργασία, στην 
οποία αναλύονται τα αντικείμενα με τα οποία 
ασχολήθηκε και οι εργασίες τις οποίες εκτέλεσε ο 
φοιτητής  κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον 
Φορέα Υποδοχής, όπως είχαν οριστεί από τον 
Επόπτη Καθηγητή. 

Με την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών της 
παραγράφου (α) η Πρακτική Άσκηση ΙΙ θεωρείται 
ολοκληρωθείσα, και ο σπουδαστής λαμβάνει 
προβιβάσιμο βαθμό 6/10 και δικαιούται να 
παραλάβει την αποζημίωσή του για τη συμμετοχή 
του σε αυτήν.  

Στην συνέχεια με την κατάθεση της Τεχνικής 
Έκθεσης του σπουδαστή, αυτή αξιολογείται, και 
βαθμολογείται με την κλίμακα του 10.  Ο τελικός 
βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται από το 
άθροισμα 6 + 0,4 x Βαθμός Τεχνικής Έκθεσης. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 

25 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.09.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Φροντιστηριακές και Εργαστηριακές (PC-Lab) Ασκήσεις 2  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (μέσω εκπόνησης ασκήσεων και εργασιών από τους 
φοιτητές Erasmus) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1002 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αντικείμενο του μαθήματος Υποστήριξη Υπογείων Έργων αποτελεί ο σχεδιασμός της υποστήριξης των 
υπογείων εκσκαφών μεταλλευτικών και τεχνικών έργων. 

Μετά από μια εισαγωγή στις σχετικές  έννοιες και στην ορολογία, το μάθημα επικεντρώνεται στα μέτρα 
υποστήριξης και ενίσχυσης της γεωμάζας (βραχομάζας και εδαφομάζας). Οι σπουδαστές διδάσκονται την 
τεχνολογία και τη φέρουσα ικανότητα των ενεργητικών και παθητικών ήλων (αγκύρια ή κοχλίες, βλήτρα), 
των στοιχείων προενίσχυσης και προϋποστήριξης έμπροσθεν του μετώπου των υπογείων εκσκαφών, των 
ολόσωμων και δικτυωτών χαλύβδινων πλαισίων, της επένδυσης από εκτοξευόμενο ή έγχυτο σκυρόδεμα 
και την εφαρμογή των βασικών αρχών για τον υπολογισμό της υποστήριξης σε στρωσιγενή και 
διακλασμένα πετρώματα. Σημαντικό στοιχείο του μαθήματος αποτελεί η διδασκαλία της μεταβολής της 
έντασης που προκαλεί η διάνοιξη υπογείων εκσκαφών στην περιβάλλουσα γεωμάζα και η απόκριση 
αυτής  ως ελαστικό (προκειμένου για συμπαγή πετρώματα) ή ελαστοπλαστικό (προκειμένου για ασθενή 
βραχομάζα ή για εδαφομάζα) μέσο. Εξετάζεται η διάδραση του συστήματος υποστήριξης με τη γεωμάζα 
και ο υπολογισμός των απαιτούμενων μέτρων υποστήριξης. Ως ειδικές εφαρμογές αναπτύσσονται οι 
μέθοδοι υποστήριξης στα μέτωπα υπογείων εκμεταλλεύσεων, όπως η  υποστήριξη θαλάμων με στύλους 
πετρώματος, η λιθογόμωση των κενών της εκμετάλλευσης και ο υπολογισμός ορθοστατών και δοκών σε 
επιμήκη μέτωπα. Οι υπολογισμοί εμπεδώνονται μέσω ασκήσεων πράξης, μελετών περίπτωσης και χρήση 
εξειδικευμένου λογισμικού.  
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Εξετάζει κριτικά τις αρχές και τις μεθόδους της υποστήριξης των υπογείων έργων και την πρακτική 

εφαρμογή τους σε μεταλλευτικά και τεχνικά έργα. 
• Υπολογίζει την εντατική κατάσταση της γεωμάζας γύρω από υπόγειες εκσκαφές καθώς και την 

απόκριση της εκσκαφής στις εντατικές μεταβολές. 
• Επιλέγει τα μέτρα υποστήριξης υπογείων εκσκαφών σε συμπαγή, στρωσιγενή και διακλασμένα 

πετρώματα, σε ασθενείς βρταχομάζες και σε εδαφικούς σχηματισμούς.  
• Υπολογίζει την απαιτούμενη στήριξη μεμονωμένων τεμαχών πετρώματος έναντι μηχανισμών πτώσης 

και ολίσθησης.  
• Σχεδιάζει το σύστημα υποστήριξης υπόγειων μεταλλευτικών και τεχνικών έργων. 
• Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.  

 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

- Διαλέξεις στην τάξη 
- Ασκήσεις στην τάξη και στο εργαστήριο Η/Υ (PC Lab) 

i. Εισαγωγή, Ορολογία  
ii. Ήλοι 
iii. Στοιχεία Μεγάλου μήκους  
iv. Χαλύβδινα πλαίσια 
v. Επένδυση από σκυρόδεμα 
vi. Στήριξη τεμαχών πετρώματος 
vii. Ήλωση στρωσιγενούς πετρώματος 
viii. Ελαστική απόκριση πετρώματος γύρω από υπόγειο άνοιγμα 
ix. Ελαστοπλαστική απόκριση πετρώματος γύρω από σήραγγες 
x. Απόκριση μέτρων στήριξης 
xi. Διάδραση πετρώματος – υποστήριξης 
xii. Υποστήριξη θαλάμων με στύλους πετρώματος 
xiii. Λιθογόμωση των κενών εκμετάλλευσης 
xiv. Ορθοστάτες και δοκοί σε επιμήκη μέτωπα 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycourses 

- Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  

- Χρήση εξειδικευμένου γεωτεχνικού λογισμικού  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις πράξης και 
μελετών περίπτωσης 

14 

Ασκήσεις εφαρμογής 
εξειδικευμένου λογισμικού 

12 

Εκπόνηση μικρών 
ομαδικών εργασιών  

26 

Αυτοτελής Μελέτη 30 
  
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
108 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις θεωρίας  
- Επίλυση ασκήσεων-προβλημάτων.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις γραπτές τελικές εξετάσεις 
(ερωτήσεις θεωρίας, ασκήσεις, προβλήματα) είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές στο βιβλίο και στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 
2. Παράδοση ασκήσεων προς επίλυση (20%). Όλες οι 
εκφωνήσεις των προς παράδοση ασκήσεων είναι προσβάσιμες 
μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
1. Σοφιανός, Α., 2015. Υποστήριξη υπόγειων έργων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3457 
2. Brady, B.H.G., Brown, E.T. (2006). Rock Mechanics for Underground Mining. 3rd Ed, Springer.  
3. Hoek E and Brown ET (1980). Underground Excavations in Rock, The Institution of Mining and 

Metallurgy, London. 
4. Hoek E, Kaiser PK, & Bawden WF (1995). Support of underground excavations in hard rock, Balkema. 
5. Aydan O. (2018). Rock Reinforcement and Rock Support. 1st Edition, CRC Press 
6. Stillborg B (1994). Professional users handbook for rock bolting, Trans Tech Publications 
7. Thompson  A.G., E. Villaescusa, C.R. Windsor  (1999).  Rock Support and Reinforcement Practice in 

Mining. 1st Edition, Routledge. 
8. ICE (2004). Tunnel lining design guide. Thomas Telford Publishing 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences  
2. Rock Mechanics and Rock Engineering 
3. Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 
4. Tunnelling and Underground Space Technology 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.10.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Φροντιστηριακές και Εργαστηριακές Ασκήσεις 3  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (μέσω εκπόνησης ασκήσεων και εργασιών από τους 
φοιτητές Erasmus) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/calendar/agenda.php?cidReq=METAL1
001 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αντικείμενο της Μηχανικής των Πετρωμάτων είναι η συμπεριφορά των πετρωμάτων κατά τη φόρτιση ή/και 
την αποφόρτισή. Οι αρχές της μηχανικής εφαρμόζονται στον σχεδιασμό κατασκευών σε πετρώματα, 
όπως τα βραχώδη πρανή και οι θεμελιώσεις σε πετρώματα. 

Μετά από μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της μηχανικής των πετρωμάτων και στα χαρακτηριστικά του 
πετρώματος ως τεχνικό υλικό, το αρχικό μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην ανάλυση της 
εντατικής κατάστασης και της παραμόρφωσης του πετρώματος, στις εργαστηριακές μεθόδους 
προσδιορισμού των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του άρρηκτου πετρώματος και των ασυνεχειών του, 
στα κριτήρια αστοχίας του πετρώματος, στον χαρακτηρισμό και τη μηχανική συμπεριφορά της 
βραχομάζας. Οι σπουδαστές διδάσκονται τις δοκιμές αντοχής των πετρωμάτων και των ασυνεχειών του, 
τις μεθόδους εμπειρικού προσδιορισμού των παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητας της 
βραχομάζας, και την εφαρμογή των βασικών αρχών στο σχεδιασμό κατασκευών σε πετρώματα. Στο 
δεύτερο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνονται ειδικές εφαρμογές στον υπολογισμό της ευστάθειας 
βραχωδών πρανών και θεμελιώσεων σε πετρώματα, που εμπεδώνονται μέσω ασκήσεων πράξης, 
μελετών περίπτωσης και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.  

 

http://mycourses.ntua.gr/calendar/agenda.php?cidReq=METAL1001
http://mycourses.ntua.gr/calendar/agenda.php?cidReq=METAL1001
http://mycourses.ntua.gr/calendar/agenda.php?cidReq=METAL1001
http://mycourses.ntua.gr/calendar/agenda.php?cidReq=METAL1001
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Εξετάζει κριτικά τις αρχές και τις μεθόδους της μηχανικής των πετρωμάτων και την πρακτική εφαρμογή 

τους. 
• Αναλύει την εντατική κατάσταση του πετρώματος υπό μαζικά και επιβαλλόμενα φορτία για εφαρμογές 

της μηχανικής των πετρωμάτων. 
• Επιλέγει τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό και πειραματικές διατάξεις και να εκτελεί 

εργαστηριακές δοκιμές αντοχής και παραμορφωσιμότητας του πετρώματος και των ασυνεχειών του, 
καθώς και να παρουσιάζει τα δεδομένα και τα πειραματικά αποτελέσματα.  

• Προβλέπει την απόκριση του πετρώματος κατά τη φόρτισή του. 
• Χαρακτηρίζει τεχνικά τη βραχομάζα και να υπολογίζει τις παραμέτρους αντοχής και 

παραμορφωσιμότητάς της με εμπειρικές μεθόδους για εφαρμογές της μηχανικής των πετρωμάτων, 
όπως π.χ. για το σχεδιασμό σηράγγων και υπογείων έργων. 

• Υπολογίζει την ευστάθεια βραχωδών πρανών τόσο με αναλυτικές μεθόδους όσο και με τη χρήση 
εξειδικευμένου γεωτεχνικού λογισμικού.  

• Υπολογίζει τη φέρουσα ικανότητα θεμελιώσεων σε πετρώματα. 
• Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων μηχανικής 

πετρωμάτων.  
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 

i. Εισαγωγή.  
ii. Φυσικές ιδιότητες του πετρώματος 
iii. Εντατική κατάσταση του πετρώματος-Φυσικό εντατικό πεδίο 
iv. Παραμόρφωση του πετρώματος 
v. Μονοαξονική θλίψη άρρηκτου πετρώματος 
vi. Αντοχή του πετρώματος σε τριαξονική θλίψη 
vii. Αντοχή του πετρώματος σε εφελκυσμό 
viii. Δυναμική συμπεριφορά του πετρώματος 
ix. Διατμητική αντοχή των ασυνεχειών του πετρώματος 
x. Εμπειρικός προσδιορισμός των μηχανικών ιδιοτήτων της βραχομάζας 
xi. Ευστάθεια βραχωδών πρανών   
xii. Θεμελιώσεις σε πετρώματα 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

- Διαλέξεις στην τάξη 
- Ασκήσεις στην τάξη και στο εργαστήριο Η/Υ (PC Lab) 
- Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycourses 

- Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  

- Χρήση εξειδικευμένου γεωτεχνικού λογισμικού  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις πράξης και 
μελετών περίπτωσης 

18 

Εργαστηριακές ασκήσεις 12 
Ασκήσεις εφαρμογής 
εξειδικευμένου λογισμικού 

9 

Εκπόνηση μικρών 
ομαδικών εργασιών  

15 

Εκπόνηση εκθέσεων 
εργαστηριακών δοκιμών 

6 

Αυτοτελής Μελέτη 30 
  
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
116 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις θεωρίας  
- Επίλυση ασκήσεων-προβλημάτων.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις γραπτές τελικές εξετάσεις 
(ερωτήσεις θεωρίας, ασκήσεις, προβλήματα) είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές στο βιβλίο και στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 
2. Παράδοση ασκήσεων προς επίλυση (20%). Όλες οι 
εκφωνήσεις των προς παράδοση ασκήσεων είναι προσβάσιμες 
μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
1. Νομικός, Π., 2015. Εισαγωγή στη μηχανική των πετρωμάτων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3983 
2. Αγιουτάντης, Ζ. (2002). Στοιχεία Γεωμηχανικής - Μηχανική Πετρωμάτων. Εκδ. Ίων, Αθήνα. 
3. Τσουτρέλης, Χ. (1985). Στοιχεία Μηχανικής των Πετρωμάτων: Βασικά Θεωρητικά Στοιχεία και 

Πειραματικές Μέθοδοι. 1η εκδ, Χ. Τσουτρέλης, Αθήνα. 
4. Brady, B.H.G., Brown, E.T. (2006). Rock Mechanics for Underground Mining. 3rd Ed, Springer.  
5. Goodman, R.E. (1989). Introduction to Rock Mechanics. 3rd Ed, John Wiley. 
6. Hudson, J.A., Harrison, J.P. (1997). Engineering Rock Mechanics – An Introduction to the Principles. 

Pergamon. 
7. Harrison, J.P., Hudson, J.A. (2000). Engineering Rock Mechanics – Illustrative Worked Examples. 

Pergamon. 
8. ISRM (1975). Terminology. Final Draft. 
9. Jaeger, J.C., Cook, N.G.W., Zimmerman, R.W. (2007). Fundamentals of Rock Mechanics. 4th Ed, 

Blackwell Publishing. 

http://hdl.handle.net/11419/3983
http://hdl.handle.net/11419/3983


4 
 

 
 
 
 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
1. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences

 www.journals.elsevier.com/international-journal-of-rock-mechanics-and-mining-sciences/ 
2. Rock Mechanics and Rock Engineering

 www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geophysics/journal/603 
3. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering www.journals.elsevier.com/journal-of-rock-

mechanics-and-geotechnical-engineering 
4. Geotechnical and Geological Engineering

 www.springer.com/earth+sciences+and+geography/environmental+science+%26+engineering/journ
al/10706/PSE 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.11.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ (Εξόρυξη με μηχανικά μέσα) 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 3 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υποβάθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1034 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο μάθημα εξετάζονται οι σύγχρονες τεχνολογίες εξόρυξης πετρωμάτων με μηχανικά μέσα. Παρουσιάζεται 
ο σχετικός μηχανικός εξοπλισμός και οι αρχές λειτουργίας του. Αναπτύσσονται οι θεωρίες κοπής των 
πετρωμάτων και εκτελούνται εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού των μηχανικών χαρακτηριστικών των 
πετρωμάτων ως προς την κοπή τους. 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• αναγνωρίσει τις σύγχρονες τεχνολογίες εξόρυξης πετρωμάτων 
• διακρίνει τα κύρια χαρακτηριστικά του πετρώματος και του μηχανήματος που καθορίζουν το αποτέλεσμα 

της διεργασίας 
• εξετάσει την καταλληλότητα τεχνολογιών σε κάθε περίπτωση εφαρμογής 
• καταστρώσει κατάλληλο πρόγραμμα γεωτεχνικής έρευνας 
• εκτελέσει σχετικές εργαστηριακές δοκιμές 
• υπολογίσει την αναμενόμενη παραγωγικότητα σε κάθε περίπτωση εφαρμογής 
• οργανώσει έργο εξόρυξης πετρωμάτων με μηχανικά μέσα 
• προτείνει κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό 
• αξιολογήσει την καταλληλότητα υπάρχοντος μηχανικού εξοπλισμού 
• συγκρίνει εναλλακτικές τεχνολογίες σε κάθε περίπτωση εφαρμογής 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Αυτόνομη εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων εξόρυξης πετρωμάτων 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη / Στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Στις παρουσιάσεις του μαθήματος χρησιμοποιείται 
εκτεταμένα οπτικοακουστικό υλικό για την κατανόηση των 
διεργασιών και του τρόπου λειτουργίας των μηχανημάτων. 

• Εκτελούνται εργαστηριακές δοκιμές για τη μέτρηση 
χαρακτηριστικών των πετρωμάτων που καθορίζουν το 
αποτέλεσμα της διεργασίας. Η ανάλυση και παρουσίαση 
των μετρήσεων γίνεται με χρήση Η/Υ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 39 

Στο μάθημα εξετάζονται θεωρητικά και εφαρμοσμένα οι σύγχρονες τεχνολογίες εξόρυξης πετρωμάτων. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται: 

• Κοπτικά συρόμενου τύπου και κοπτικά δίσκου. 
• Θεωρίες κοπής Merchant, Evans, Roxborough, Nishimatsu, Ozdemir. 
• Ειδική ενέργεια κοπής. 
• Αποξεστικές ιδιότητες πετρωμάτων. Δοκιμή αποξεστικότητας κατά CERCHAR. 
• Μηχανές σημειακής κοπής (roadheaders, surface miners). 
• Μηχανές ολομέτωπης κοπής (TBM). 
• Ώθηση γαιών (dozing). 
• Άρωση γαιών (ripping). 
• Απόξεση γαιών (scraping). 
• Μοντέλα πρόβλεψης επίδοσης. 
• Σχεδιασμός κοπτικών κεφαλών. 
• Υπολογιστικές ασκήσεις. 
• Εργαστηριακές δοκιμές κοπής πετρωμάτων. 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 6 

Υπολογιστικές Ασκήσεις 
 

7 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

  
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
100 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με γραπτή τελική 
εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

- Επίλυση υπολογιστικών ασκήσεων για όλες τις τεχνολογίες 
εξόρυξης με μηχανικά μέσα. 

- Επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας εξόρυξης για συγκεκριμένη 
βραχομάζα. 

- Επιλογή κατάλληλων κοπτικών άκρων. 
- Ανάπτυξη θεωρητικών ζητημάτων. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• Παναγιώτου ΓΝ, 2006. Μηχανική Εξόρυξη των Πετρωμάτων - Σημειώσεις, Σχολή Μηχ. 

Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ, Αθήνα. 
• Bilgin N, Copur H, Balci C, 2014. Mechanical excavation in mining and civil industries. 

CRC Press, Boca Raton, FL. 
• Darling P (editor), 2011. SME Mining engineering handbook, third edition. Society for 

Mining, Metallurgy, and Exploration, Englewood, CO. 
 

• International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 
• Rock Mechanics and Rock Engineering 
• Tunnelling and Underground Space Technology 
• Mining Technology 
• International Journal of Mining Science and Technology 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.12.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 + 1 = 4 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Μάθημα κατεύθυνσης «Μεταλλευτική Τεχνολογία» και 
«Γεωτεχνολογία» (κατ’ επιλογήν) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=texnoilogia_gewtrisewn 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα «Τεχνολογία Γεωτρήσεων» αποτελεί το μάθημα εισαγωγής σε έννοιες σχετικές με την διαδικασία 
όρυξης βαθιών γεωτρήσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των παραμέτρων του γεω-
περιβάλλοντος εντός του οποίου πραγματοποιείται ένα μεγάλο γεωτρητικό έργο (βαθιές γεωτρήσεις) και η 
ανάπτυξη της συνδυαστικής μεθοδολογίας που ακολουθείται στον τεχνικό  σχεδιασμό ενός τέτοιου έργου, 
στην επιλογή εξοπλισμού και υλικών, στη βελτιστοποίηση του κόστους, στην ασφαλή & περιβαλλοντικά 
συμβατή εκτέλεση του. 

Η επίλυση ασκήσεων εκ μέρους των φοιτητών και η ακόλουθη συζήτηση επί των εργασιών τους 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων τους να προσεγγίζουν με επιστημονικό τρόπο 
τεχνικά θέματα και να επιλύουν σχετικά προβλήματα στο πλαίσιο του γνωστικού τους αντικειμένου. 

Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει μελέτη και αναλυτική παρουσίαση εκ μέρους των 
φοιτητών ενός θέματος σχετικού με τη όρυξη γεωτρήσεων με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων τους 
στην παρουσίαση τεχνικών θεμάτων σε ειδικευμένο ή/και σε μη ειδικευμένο κοινό. 

Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο λίθο γνώσεων για όσους εκ των φοιτητών επιθυμούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στο αντικείμενο της Τεχνολογίας και Μηχανικής Γεωτρήσεων (κι ευρύτερα σε αυτό της 
Μηχανικής Πετρελαίων και της Γεωθερμίας) σε Μεταπτυχιακό ή σε Διδακτορικό επίπεδο. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Αντιλαμβάνεται λεπτομερώς τη διαδικασία με τον οποία ορύσσονται οι βαθιές γεωτρήσεις 
• Αναγνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους κατά την όρυξη και τις τεχνικές αντιμετώπισής τους 
• Περιγράψει και αναλύσει τις παραμέτρους που σχετίζονται με την όρυξη όπως πίεση πόρων 

σχηματισμών, πίεση ρωγμάτωσης υδραυλικά φορτία πολφών διάτρησης, αντοχή μεταλλικών στοιχείων 
που εμπλέκονται στην όρυξη κλπ 

• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην πετρελαϊκή βιομηχανία για να 
εξασφαλίσουν την επιτυχή όρυξη βαθιών γεωτρήσεων 

• Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου και τη σύνδεση τους με το 
χρονοδιάγραμμα του έργου. 

• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη μελέτη και παρουσίαση περαιτέρω εξειδικευμένων 
επιστημονικών θεμάτων σχετικών με την όρυξη γεωτρήσεων 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Ομαδική εργασία 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

i. Περιστροφική διάτρηση και μηχανολογικός εξοπλισμός 
ii. Εκτίμηση γεωμηχανικών παραμέτρων (γεωπιέσεις, ρωγμάτωση σχηματισμού) 
iii. Ρευστά διάτρησης 
iv. Κοπτικά άκρα – Μηχανισμός αποσύνθεσης πετρώματος 
v. Διατρητική στήλη (παράμετροι & κριτήρια σχεδιασμού) 
vi. Σχεδιασμός σωλήνωσης και τσιμέντωση γεωτρήσεων 
vii. Κεκλιμένες & οριζόντιες γεωτρήσεις (προσδιορισμός τροχιάς κεκλιμένων γεωτρήσεων) 
viii. Ολοκλήρωση σωληνωμένων γεωτρήσεων 
ix. Ανάλυση και εκτίμηση κόστους διάτρησης 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

13 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση 
σχεδίων διαχείρισης έργου 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 38 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) στην ελληνική γλώσσα που 
περιλαμβάνει: 

- Επίλυση προβλημάτων (με χρήση ποσοτικών
δεδομένων) σχετικών με την διάτρηση βαθέων 
γεωτρήσεων 

ΙΙ. Κατάθεση επιλυμένων ασκήσεων (10%) 

ΙΙΙ. Δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας (20%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

- Τεχνολογία Γεωτρήσεων, Σοφία Σταματάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2003
- Mitchell, R., Miska, S.: Fundamentals of Drilling Engineering, SPE, 2011
- Rabia, H.: Oilwell drilling engineering: principles and practice, London: Graham & Trotman, 1985. 
- Nguyen, Jean-Paul: Drilling: oil and gas field development techniques, Institut Francais du Petrole 

Publications Series, Paris: Editions Technip, 1996.
- Aadnoy, Bernt S.: Modern well design, Houston, TX: Gulf Publishing Company, 1997.
- Grace, Robert D.: Advanced blowout & well control, Houston: Gulf Publishing Company, 1994.



1 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.13.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συστήματα Φόρτωσης – Μεταφοράς σε τεχνικά έργα και 

μεταλλεία 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 3 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υποβάθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1039 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο μάθημα εξετάζονται τα σύγχρονα συστήματα φόρτωσης και μεταφοράς του εξορυγμένου υλικού σε 
μεταλλεία και τεχνικά έργα. Παρουσιάζονται (α) το ασυνεχές σύστημα με φορτωτές/εκσκαφείς και 
χωματουργικά αυτοκίνητα, και (β) το συνεχές σύστημα με καδοφόρους εκσκαφείς, ταινιόδρομους και 
αποθέτες. 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• αναγνωρίσει τα σύγχρονα συστήματα φόρτωσης-μεταφοράς και το μηχανικό εξοπλισμό που τα 

συγκροτεί 
• διακρίνει τις προϋποθέσεις και τα πεδία εφαρμογής του κάθε συστήματος, καθώς και τους περιορισμούς 

του 
• υπολογίσει την αναμενόμενη παραγωγικότητα σε κάθε περίπτωση εφαρμογής 
• σχεδιάσει εργοταξιακές οδούς μεταφοράς 
• οργανώσει σύστημα φόρτωσης-μεταφοράς 
• προτείνει κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό 
• αξιολογήσει την καταλληλότητα υπάρχοντος μηχανικού εξοπλισμού 
• συγκρίνει εναλλακτικά συστήματα σε κάθε περίπτωση εφαρμογής 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Αυτόνομη εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Στις παρουσιάσεις του μαθήματος χρησιμοποιείται 
εκτεταμένα οπτικοακουστικό υλικό για την κατανόηση των 
διεργασιών και του τρόπου λειτουργίας των μηχανημάτων. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 39 

Στο μάθημα εξετάζονται θεωρητικά και εφαρμοσμένα τα σύγχρονα συστήματα φόρτωσης και μεταφοράς 
εξορυγμένου υλικού σε μεταλλεία και τεχνικά έργα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται: 

• Το ασυνεχές σύστημα φόρτωσης-μεταφοράς: Εκσκαφείς, φορτωτές και χωματουργικά αυτοκίνητα. 
• Εργοταξιακές οδοί μεταφοράς. 
• Το συνεχές σύστημα εξόρυξης-φόρτωσης-μεταφοράς: Καδοφόροι εκσκαφείς, ταινιόδρομοι και 

αποθέτες. 
• Μηχανικά, ηλεκτρικά και υδραυλικά υποσυστήματα. 
• Λειτουργική ανάλυση και πρόβλεψη επίδοσης. 
• Επιλογή, διάταξη, συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισμού. 
• Υπολογιστικές ασκήσεις. 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Υπολογιστικές Ασκήσεις 13 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

  

  
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
100 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με γραπτή τελική 
εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

- Επίλυση μεγάλης έκτασης υπολογιστικών ασκήσεων για 
κάθε ένα από τα δύο συστήματα (ασυνεχές/συνεχές). 

- Επιλογή εξοπλισμού. 
- Σύντομες ερωτήσεις κρίσεως. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• Παναγιώτου ΓΝ, 1990. Καδοφόροι εκσκαφείς - Σημειώσεις, Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - 

Μεταλλουργών ΕΜΠ, Αθήνα. 
• Μιχαλακόπουλος ΘΝ, 2006. Το ασυνεχές σύστημα φόρτωσης-μεταφοράς - Σημειώσεις, 

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ, Αθήνα. 
• Darling P (editor), 2011. SME Mining engineering handbook, third edition. Society for 

Mining, Metallurgy, and Exploration, Englewood, CO. 
• Kennedy BA (editor), 1990. Surface mining, second edition. Society for Mining, 

Metallurgy, and Exploration, Littleton, CO. 
• Bise CJ, 1986. Mining engineering analysis. Society for Mining, Metallurgy, and 

Exploration, Littleton, CO. 
• Peurifoy RL, Ledbetter WB, Schexnayder CJ (1996). Construction planning, equipment, 

and methods, fifth edition. McGraw-Hill, New York, NY. 
• Nichols HL, Day DA (1999). Moving the earth: the workbook of excavation, fourth edition. 

McGraw-Hill, New York, NY. 
 

• Mining Technology 
• International Journal of Mining Science and Technology 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.14.8.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάρμαρα και Βιομηχανικά Ορυκτά 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1063 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για την εκμετάλλευση των μαρμάρων και των βιομηχανικών ορυκτών. 
Επιπλέον ασχολείται με την επεξεργασία των μαρμάρων, καθώς και με την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της 
εκμετάλλευσης.     

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων μαρμάρων 
• κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων βιομηχανικών ορυκτών 
• σχεδιάσει μια εκμετάλλευση και να υπολογίσει τα κόστη εξόρυξης 
• έχει γνώση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των παραπροϊόντων της εκμετάλλευσης 
• να διενεργήσει έρευνα χαρακτηριστικών αγοράς προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής 

νέων υλικών στην αγορά  
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Η παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται το 
μάθημα πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση 
παραδειγμάτων, υποθετικών και πραγματικών. Επιπλέον, 
στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές δύνανται να 
αναλάβουν εργασίες, μέσα από τις οποίες εμβαθύνουν στα 
ζητήματα της εκμετάλλευσης μαρμάρων και βιομηχανικών 
ορυκτών, καθώς και στην αξιοποίηση παραπροϊόντων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης.  
 

20 

i. Ο κλάδος μαρμάρου στην Ελλάδα –  
ii. Ιστορική αναδρομή  
iii. Είδη μαρμάρων και διακοσμητικών λίθων  
iv. Κοιτάσματα μαρμάρων στον Ελλαδικό χώρο  
v. Ιδιότητες και προδιαγραφές μαρμάρων  
vi. Έρευνα μαρμαρικών κοιτασμάτων  
vii. Εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρου (αποκάλυψη - μέθοδοι εξόρυξης και ορθογωνισμού 

ογκομαρμάρων)  
viii. Επεξεργασία μαρμάρων (σχίσιμο, κοπή, λείανση)  
ix. Παραγωγή υποπροϊόντων  
x. Βιομηχανικά Ορυκτά 
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Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

10 

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 31 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
100 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται βάσει τελικών γραπτών 
εξετάσεων σε ποσοστό 100% 
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Αποστολίδης,  Ν. (1991).  «Εκμετάλλευση μαρμάρων»,  Σημειώσεις,  Τμήμα  Μηχανικών  
Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Ε.Μ.Π. 
Παπαγεωργάκης Ι., «Τα πετρώματα της μαρμαρικής τέχνης και η εκμετάλλευσή τους» Περιοδικό «Ελληνικό 
μάρμαρο» Τεύχος Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 1977.  
Σταθακόπουλος, Β. (1997). Μέθοδοι έρευνας αγοράς, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 

ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.09.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνική Γεωλογία ΙΙ  
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης 
Γεωτεχνολογίας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

- 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=texniki_geologia2 
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών σχετικών 
με τα αντικείμενα της Τεχνικής Γεωλογίας, καθ υπέρβαση της διδακτέας ύλης του μαθήματος κορμού 
``Τεχνική Γεωλογία Ι``. 
Επίπεδο γνώσεων 6 σύμφωνα με τον 1ο κύκλο σπουδών. 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτύχουν κατά την παρακολούθηση του μαθήματος 
«Τεχνική Γεωλογία ΙΙ» περιλαμβάνουν: 
 
 
• Την κατανόηση των βασικών αρχών και ειδικών εργασιών που απαιτούνται σε όλα τα στάδια και Φάσεις 

των Τεχνικογεωλογικών και Γεωτεχνικών Μελετών. 
• Τηn κατανόηση και εκπόνηση όλων των εργασιών γραφείου και πεδίου που απαιτούνται για τη μελέτη 

ευστάθειας βραχωδών πρανών (ερμηνεία αεροφωτογραφιών, τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση 
υπαίθρου, επιτόπου ταξινόμηση βραχομάζας, επιτόπου καταγραφή των συστημάτων των ασυνεχειών, 
στατιστική επεξεργασία των καταγραφών των ασυνεχειών, ανάλυση ευστάθειας, διαστασιολόγηση 
μέτρων υποστήριξης).  

• Τη δυνατότητα κατανόησης των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων που διαμορφώνουν τις συνθήκες 
θεμελίωσης φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών και μεταλλευτικών τελμάτων καθώς και τις συνθήκες εντός των 
λεκανών κατάκλυσης και τροφοδοσίας αυτών.  

• Τη δυνατότητα κατανόησης της  περιβαλλοντικής ένταξης προαναφερόμενων τεχνικών  έργων. 
• Τη δυνατότητα κατανόησης των τεχνικογεωλογικών ιδιοτήτων των αδρανών υλικών καθώς και των 

τεχνικογεωλογικών παραμέτρων των δανιοθαλάμων τους.  
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία  
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

 
  



3 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 
 

  

Το μάθημα «Τεχνική Γεωλογία ΙΙ» βοηθάει τους φοιτητές που ακολουθούν την κατεύθυνση της 
Γεωτεχνολογίας να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στα τεχνικογεωλογικά θέματα, καθ υπέρβαση 
αυτών που πραγματεύονταν στο μάθημα «Τεχνική Γεωλογία Ι».  
 
Πιο αναλυτικά, το μάθημα «Τεχνική Γεωλογία ΙΙ», πραγματεύεται:  
 
• Τα στάδια και τις φάσεις των τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών.  
• Την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης ευστάθειας και υποστήριξης βραχωδών πρανών.  

Στο πλαίσιο της εκπόνησης αυτής πραγματοποιούνται οι ακόλουθες διαλέξεις, ασκήσεις και εργασίες 
πεδίου: 
 Τεχνικογεωλογικοί χάρτες, μεθοδολογία εκπόνησης και σύνταξης, τεχνικογεωλογικές τομές (διάλεξη). 
 Συμπεριφορά των υγιών, αποσαθρωμένων και διερρηγμένων  πετρωμάτων, συστήματα ταξινόμησης 

βραχόμαζας (διάλεξη). 
 Χρήση των αεροφωτογραφιών στις τεχνικογεωλογικές - γεωτεχνικές έρευνες πεδίου (άσκηση επί 

πραγματικών αεροφωτογραφιών από την περιοχή των Τουρκοβουνίων).  
 Τεχνικογεωλογική  χαρτογράφηση μεγάλης κλίμακας (εργασίες πεδίου στην περιοχή των 

Τουρκοβουνίων). 
 Καταγραφή και περιγραφή συστημάτων ασυνεχειών. Προσδιορισμός των μηχανικών 

χαρακτηριστικών του άρρηκτου βράχου καθώς και των επιφανειών των ασυνεχειών. Επιτόπου 
ταξινόμηση της βραχόμαζας (εργασίες πεδίου στην περιοχή των Τουρκοβουνίων).  

 Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από την καταγραφή των ασυνεχειών. Στερεογραφική 
απεικόνιση των συστημάτων των ασυνεχειών σε δίκτυο Schmidt με τη χρήση του προγράμματος 
DIPS (άσκηση επί πραγματικών δεδομένων από την περιοχή των Τουρκοβουνίων).   

 Κινηματική ανάλυση ευστάθειας βραχωδών πρανών έναντι μεταθετικών αστοχιών και ανατροπών. 
Διαστασιολόγηση μέτρων υποστήριξης (άσκηση επί πραγματικών δεδομένων από την περιοχή των 
Τουρκοβουνίων).   

• Τα στάδια και τις φάσεις των τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών.  
• Τους τεχνικογεωλογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό των φραγμάτων, των 

λιμνοδεξαμενών και των μεταλλευτικών τελμάτων. Περιγραφή των σχετικών έργων και ανάλυση των 
γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών. Στοιχεία  περιβαλλοντικής ένταξης των συγκεκριμένων τεχνικών  
έργων. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων διαλέξεων πραγματοποιείται επίσκεψη στο φράγμα του 
Μαραθώνα και στο φράγμα της Ραμπεντόσας. 

• Αδρανή Υλικά, Εκτίμηση της Ποιότητας των Αδρανών, τεχνικογεωλογικές ιδιότητες των αδρανών υλικών 
και των τεχνικογεωλογικών παράμετρων των δανιοθαλάμων τους. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Δια ζώσης στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και σε εργοτάξια ή 
ολοκληρωμένα έργα. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ανάλυσης ευστάθειας 
πρανών.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Εργαστηριακές Ασκήσεις που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών της Τεχνικής 
Γεωλογίας  

13 

Εργασίες πεδίου στην περιοχή 
των Τουρκοβουνίων 

12 

Εκδρομές σε εργοτάξια ή 
ολοκληρωμένα έργα. 

6 

Αυτοτελής Μελέτη 39 

Σύνολο Μαθήματος: 109 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

• Ι. Γραπτή τελική εξέταση 100% που περιλαμβάνει
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης,
καθώς και θέματα με ασκήσεις.

• Παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων -
ολοκληρωμένης μελέτης ευστάθειας πρανών
(Προαιρετικά με βαθμολογικό μπόνους)
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Βιβλία Διδασκαλίας 
• Λουπασάκης Κ., (2016), Τεχνική Γεωλογία ΙΙ, Σημειώσεις του μαθήματος Τεχνική Γεωλογία ΙΙ του 8ου 

εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – 
Μεταλουργών Ε.Μ.Π., Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ε.Μ.Π., Αθήνα, σελ. 193. 

• Γεωλογία Τεχνικών Έργων, Κούκης Γ., Σαμπατακάκης Ν., 2007, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9709, 
Έκδοση: 2η έκδ./2007, ISBN: 978-960-7530-95-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Α. 
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. 

• Τεχνική Γεωλογία, Στουρνάρας Γ., Σταυροπούλου Μ., 2010, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Κωδικός 
Βιβλίου στον Εύδοξο: 18549027 

 
Ελληνική Βιβλιογραφία 
• Μαρίνος Π., Κεφάλαια Γεωλογίας Μηχανικού, (1990). Εκδόσεις: Ε.Μ.Π., Αθήνα, Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Ε.Μ.Π. 
• Πρακτικά Ημερίδας, Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων έργων – Εμπειρίες από τον Ελληνικό χώρο, 

(1994). Εκδόσεις: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Τομέα Γεωλογικών Επιστημών. 
• Τεχνική Γεωλογία, Κούκης Γ.,Σαμπατακάκης Ν., 2002, Εκδόσεις Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. ISBN: 

978-960-7530-09-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9727. 
  

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 
• Anderson G. and B. Roskrow, (1994). Tunneling – The Channel tunnel story, Εκδόσεις: Chapman & Hall, 

Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ. ’Σχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων Έργων’. 
• Arsenio Negro Jr and A.A. Ferreira, Tunnels and Metropolises, (1998). Volume 1 & 2, Εκδόσεις: A.A. 

Balkema Publishers, ISBN: 905410936X, Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ. ’Σχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων 
Έργων’. 

• West T.R., McConnin R.A., Geology Applied to Engineering, (1994). Εκδόσεις: Prentice-Hall Inc., ISBN: 
0024258814, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. 

  
Επιστημονικά περιοδικά 
• ENGINEERING GEOLOGY – Title: Engineering Geology, Publisher: Elsevier BV, Editors in chief: G.B. 

Crosta, R.J. Shlemon, Frequency: 7 Volumes Annually 
• NATURAL HAZARDS – Title: Natural Hazards, Publisher: Springer, Editors in chief: T. Glade, T,S. Murty, 

V. Schenk, Frequency: Monthly, Frequency: Monthly 
• LANDSLIDES – Title: Landslides, Publisher: Springer, Editor in chief: K. Sassa, Frequency: Quarterly 
• BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT – Title: Bulletin of Engineering 

Geology and the Environment, Publisher: Springer, Editor in chief: A. B. Hawkins, Frequency: Quarterly 
• GETECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING – Title: Geotechnical and Geological Engineering, 

Publisher: Springer, Editor in chief: T.B. Edil, P.G. Marinos, Frequency: Bimonthly 
• QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY & HYDROGEOLOGY – Title: Quarterly journal 

of Engineering Geology & Hydrogeology, Publisher: Geological Society of London, Editor in chief: M.G. 
Winter, Frequency: Quarterly 

• NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES 
• ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 
• INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK SCIENCE 
• ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 

ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4.20.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εδαφομηχανική και στοιχεία θεμελιώσεων  
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις θεωρίας και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης 
Γεωτεχνολογίας  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=edafomixaniki 
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών σχετικών 
με τα αντικείμενα της Εδαφομηχανικής και των θεμελιώσεων. 
Επίπεδο γνώσεων 6 σύμφωνα με τον 1ο κύκλο σπουδών. 
 
Το μάθημα «Εδαφομηχανική και στοιχεία θεμελιώσεων» αποσκοπεί στο να παράσχει στους φοιτητές 
που ακολουθούν την κατεύθυνση της Γεωτεχνολογίας γνώσεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την 
γεωμηχανική συμπεριφορά των εδαφικών σχηματισμών και την επίλυση προβλημάτων που δημιουργούν 
στην περίπτωση της κατασκευής τεχνικών έργων, είτε ως υλικά θεμελίωσης είτε ως δομικά υλικά. 
 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτυχθούν κατά την παρακολούθηση του μαθήματος 
«Εδαφομηχανική και στοιχεία θεμελιώσεων» περιλαμβάνουν: 
 
• Την κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών που σχετίζονται με την δομή και την σύσταση του 

εδάφους και που αφορούν την κατασκευή τεχνικών έργων. 
• Τη δυνατότητα προσδιορισμού και εκτίμησης από τους φοιτητές, των παραμέτρων κατάταξης των 

εδαφικών σχηματισμών και την κατανόηση των σκοπών και της χρήσης των συστημάτων ταξινόμησης 
αυτών.  

• Την κανανόηση ζητημάτων που αφορούν την επίδραση της ροής νερού εντός των εδαφικών 
σχηματισμών κατά την θεμελίωση τεχνικών έργων. 

• Τη δυνατότητα αξιολόγησης δεδομένων που σχετίζονται με την εντατική κατάσταση και πως αυτή 
μεταβάλλεται από την κατασκευή τεχνικών έργων. 

• Την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την διατμητική αντοχή των εδαφικών σχηματισμών. 
• Την εφαρμογή των μεθοδολογιών και τεχνικών για την εκτίμηση μεγεθών που σχετίζονται με τη 

στερεοποίηση, τη φέρουσα ικανότητα και τις καθιζήσεις.  
• Τη δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης διατάξεων που συντελούν στην επίλυση προβλημάτων που 

δημιουργούνται κατά την θεμελίωση τεχνικών έργων.    
• Τη δυνατότητα προσδιορισμού των συνθηκών ευστάθειας εδαφικών πρανών έναντι περιστροφικών και 

μεταθετικών ολισθήσεων. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη  κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Το μάθημα «Εδαφομηχανική και στοιχεία θεμελιώσεων» παρέχεται στους φοιτητές με την μορφή 
διαλέξεων θεωρίας, ασκήσεων και εργαστηρίων. Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά την σειρά διαλέξεων θεωρίας 
κατά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο φοιτητής θα εμβαθύνει τις γνώσεις τους στα ακόλουθα θέματα: 
 
• Δομή των εδαφών.  
• Φυσικές ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών και οι εργαστηριακές δοκιμές που σχετίζονται με τον 

προσδιορισμό τους (κοκκομετρική διαβάθμιση, όρια Atterberg, κ.α.)  
• Συστήματα κατάταξης εδαφών.  
• Αρχή των ενεργών τάσεων, επί τόπου εντατική κατάσταση.  
• Διαπερατότητα, προβλήματα υπόγειας ροής, εντατική κατάσταση υπό συνθήκες υπόγειας ροής.  
• Μεταβολή - διανομή των τάσεων λόγω εξωτερικών φορτίσεων. 
• Θεωρία στερεοποιήσεως - καθιζήσεις. Δοκιμή οιδημέτρου.  
• Διατμητικής αντοχής, παραμορφωσιμότητα υπό αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες. Δοκιμές 

προσδιορισμού της διατμητικής αντοχής.   
• Φέρουσα ικανότητα εδάφους. Διατμητική αστοχία εδαφών.  
• Ευστάθεια εδαφικών πρανών. 

 
Παράλληλα σε όλα τα προαναφερόμενα επιλύονται υπολογιστικές ασκήσεις ενώ για τα θέματα που 
σχετίζονται με τις εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιούνται επιδείξεις των δοκιμών στο εργαστήριο.  
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Δια ζώσης στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και στα εργαστήρια. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ανάλυσης ευστάθειας 
πρανών.  
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις Θεωρίας 26 
Ασκήσεις Εργαστηρίου που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και τεχνικών 
εκτίμσης σχετικών μεγεθών.  

26 

  

Αυτοτελής μελέτη 52  
Εξετάσεις 3 

  
  
  
  
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
107 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
• Γραπτή τελική εξέταση 100% που περιλαμβάνει 

θέματα με ασκήσεις.   
 

• Παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων (Προαιρετικά 
με βαθμολογικό μπόνους). 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Βιβλία Διδασκαλίας 
• Λουπασάκης Κ., (2018), Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων, Σημειώσεις του μαθήματος 

Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλουργών Ε.Μ.Π., Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ε.Μ.Π., 
Αθήνα, σελ. 165. 

• Καββαδας Μ. (2009), Στοιχεία Εδαφομηχανικής, Εκδόσεις Συμεών, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
50659294. 

• Παπαχαρίσης Ν., Γραμματικόπουλος Ι., Μάνου – Ανδρεάδου Ν. (2010), Γεωτεχνική Μηχανική, Εκδόσεις 
ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662643. 
 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 
• Γραμματικόπουλος Γ., Μάνου – Ανδρεάδου Ν., Χατζηγώγος Θ. (1998), Εδαφομηχανική – ασκήσεις και 

προβλήματα, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 
• Τσότσος Στ. (1991), Εδαφομηχανική – Θεωρία Μέθοδοι Εφαρμογές, Εκδόσεις Φ. Βερβερίδης & Π. 

Πολυχρονίδης α.ε., Θεσσαλονίκη. 
• Χρηστάρας Β., Δημητρίου Α., Λεμονή Ε., Λουπασάκης Κ., (2002)(β΄ έκδοση 2006), Εργαστηριακές και επί 

τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής, Εκδόσεις ΤΕΕ, Αθήνα. 



1 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.21.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΙΙ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Θεωρία  3 4 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 1 

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας (Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης 
Μεταλλουργικών Διεργασιών) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=metallourgia_sidirou2 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο μάθημα «Μεταλλουργία Σιδήρου ΙΙ» αναπτύσσεται διεξοδικά η θεωρία και η εφαρμοζόμενη 
τεχνολογία για την παραγωγή χάλυβα.  

Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται μια ιστορική ανάσκοπηση της παραγωγής σιδήρου και χάλυβα 
όπως και οι κατηγορίες χάλυβα. Ακολούθως αναλύονται τα στάδια της χαλυβοποίησης (κάθαρση και 
αποξείδωση). 

Στο τεχνολογικό μέρος το μάθημα εστιάζει στις μεθόδους χαλυβοποίησης, τα πλεονεκτήματα και 
μεονεκτήματά τους όπως επίσης και στις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις αυτών. Παρουσιάζεται 
αναλυτικά η τεχνολογία της μεταλλαγής και η εξέλιξή της, οι μέθοδοι παραγωγής χάλυβα σε ηλεκτρική 
καμίνου ανοικτού τόξου, ο τρόπος λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των καμίνων αυτών, για την τήξη 
παλαιοσιδήρου και σπογγώδη σιδήρου για την παραγωγή χάλυβα. Αναλύεται η τεχνολογία για την 
παραγωγή, καθαρισμό και ρύθμιση της ποιότητας του χάλυβα και περιγράφεται η μέθοδος της συνεχούς 
χύτευσης. Εξετάζονται στοιχεία λειτουργικότητας όπως η κατανάλωση ηλεκτροδίων και πυριμάχων και η 
κατανάλωση ενέργειας. Περιγράφεται επίσης η παραγωγή σιδηροκραμάτων (FeSi, FeMn, FeNi, FeCr) και 
ανοξείδωτου χάλυβα. Αναλύεται η λειτουργία της ηλεκτρικής καμινου εμβαπτιζόμενου τόξου και 
περιγράφεται ο τρόπος σχηματισμού και η λειτουργία των ηλεκτροδίων Soderberg.  
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά του χάλυβα και των σιδηροκραμάτων
• Γνωρίζει τις μεταλλουργικές καμίνους που χρησιμοποιούνται για τις μεθόδους χαλυβοποίησης, τα

χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους
• Προτείνει κατάλληλη πυρομεταλλουργική μέθοδο για την παραγωγή χάλυβα και σιδηροκραμάτων
• Πραγματοποιεί βιβλιογραφική επισκόπηση και να συνθέτει πληροφορία προκειμένου να συγγράψει

απαλλακτική εργασία σε ειδικό θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του μαθήματος
• Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας του σε κοινό

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

Διαλέξεις 27 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 13 
Ατομική εργασία που 
στοχεύει στην εμβάθυνση σε 
ειδικό μέρος του μαθήματος και 
ανάλυση διαθέσιμης πληροφορίας 

35 

• Χαλυβοποίηση (στάδιο τήξης, στάδιο κάθαρσης, στάδιο αποξείδωσης)
• Μέθοδοι παραγωγής χάλυβα (Μεταλλάκτες Bessemer, Thomas, Siemens-Martin, LD, OBM, AOD,

VOD)
• Ηλεκτρική κάμινος αναγωγικής τήξης (περιγραφή,τεχνολογία, πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα,

τεχνολογικές εξελίξεις)
• Ηλεκτρόδια
• Τεχνολογία κάδου
• Σιδηροκράματα
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καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εκπαιδευτική εκδρομή 20 

Αυτοτελής Μελέτη 24 

Σύνολο Μαθήματος: 119 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η τελική βαθμολογία κάθε σπουδαστή διαμορφώνεται είτε (α) 
από τελική εξέταση ή (β) από την βαθμολογία του σε 
απαλλακτική βιβλιογραφική εργασία σχετική με ειδικό μέρος του 
μαθήματος.  

Στην περίπτωση που ο σπουδαστής πραγματοποιήσει 
απαλλακτική βιβλιογραφική εργασία, στη βαθμολογία του 
προσμετράται και η σχετική προφορική παρουσίαση της 
εργασίας αυτής. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Βιβλίο διδασκαλίας 

• Μεταλλουργία Σιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία, Ε.Ζευγώλης, Εκδοτικός όμιλος Ίων, 2014 
 
Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 
 

1. Μούσουλος Λ.: Εξαγωγική Μεταλλoυργία. Τόμoς II. Μεταλλoυργία τoυ Σιδήρoυ. Ε.Μ.Π., Αθήνα 1968. 
2. Stephenson R.L : “Direct Reduced Iron ( Technology and Economics of Production and Use)”. Iron & 

Steel Society, 1980. 
3. J.A.Ricketts “History of Ironmaking: A Highly Illustrated Description of the Evolution of Ironmaking 

from Ancient Smelting Holes to Modern Blast Furnaces”. Iron & Steel Society, 2001. 
4. Dean A. Freytag and Lance A. Burton “The History, Making & Modeling of Steel”. William K Walthers, 

1996. 
5. T.J.A. Smith and C.J. Newman “Smelter process Gas Handling and Treatment”. TMS, The Minerals, 

Metals & Materials Society. 
6. William T. Lankford, United States Steel Corporation, Association of Iron and Steel Engineers 

“Making, Shaping and Treating of Steel (Iron Making)”. United States Steel Corporation,1985. 
7. Π.Νέου-Η.Βαζαρλής : Ασκήσεις Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, ΕΜΠ, Αθήνα 1971. 
8. H.A.Fine and G.H.Geiger: “Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Metallurgical 

Processes”. TMS-AIME, Metallurgical Textbook Series, 1979. 
9. Η.Βαζαρλής : Μαθήματα Μεταλλουργίας Σιδήρου, ΕΜΠ, Αθήνα 1985. 
10. Ε.Ζευγώλης : Μεταλλουργία Σιδήρου: Χάλυβας-Σιδηροκράματα, (Θεωρία και Τεχνολογία), ΕΜΠ, 

Αθήνα 2004. 
 
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις 
 
    http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/iron_&_steel/ – United States Geological Survey 
(USGS) 
    http://www.aistech.org/ – Iron and Steel Society (ISS) 
    http://www.eurofer.org/ – European Confederation of Iron and Steel Industries (EUROFER) 
    http://www.worldsteel.org/ – International Iron and Steel Institute (IISI): Worldsteel Home Page 
    http://www.steel.org/ – American Iron and Steel Institute (AISI): SteelWorks 
    http://www.tms.org/TMSHome.html – The Minerals, Metals and Materials Society (TMS) 
    http://europa.eu.int/comm/trade/goods/steel/index_en.htm – European Commission: Steel Sector 
    http://www.cordis.lu/coal-steel-rtd/steel/ – European Coal and Steel Community (ECSC): Steel Research  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ -ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 
http://www.metal.ntua.gr/?product=ydrometallourgia 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε 
περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 

4 

http://www.metal.ntua.gr/?product=ydrometallourgia
http://www.metal.ntua.gr/?product=ydrometallourgia
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
•   Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική εργασία  
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

Διαλέξεις 20 
Εργαστηριακές Ασκήσεις που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών  
 

60 

Σκοπός του μαθήματος είναι τόσο η επέκταση όσο και η εμβάθυνση των γνώσεων της 
Υδρομεταλλουργίας, βασικά στοιχεία της οποίας διδάσκονται στο μάθημα κορμού “Εξαγωγική 
Μεταλλουργία ΙΙ”. Το παρόν μάθημα είναι κατ’ επιλογήν μάθημα της Κατεύθυνσης “Μεταλλουργικές 
Διεργασίες” και οι γνώσεις που προσφέρονται σ’ αυτό είναι απαραίτητες για την  ολοκλήρωση της 
επιστημονικής προσωπικότητος ενός Μεταλλουργού επειδή η Υδρομεταλλουργία είναι μια από τις δύο 
συνιστώσες της Εξαγωγικής ή Χημικής Μεταλλουργίας (η άλλη συνιστώσα είναι η Πυρομεταλλουργία).  
Η επέκταση και η εμβάθυνση των γνώσεων γίνεται κυρίως δια της εκτελέσεως πειραμάτων και η χρονική 
διάρθρωσή τους  επιτρέπουν στον σπουδαστή να κατανοήσει πλήρως μια οποιαδήποτε 
υδρομεταλλουργική μέθοδο, δεδομένου ότι τα πειράματα καλύπτουν όλες τις μοναδιαίες διεργασίες που 
συνιστούν μια υδρομεταλλουργική μέθοδο, ξεκινώντας από τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό της 
προς κατεργασία πρώτης ύλης (μεταλλεύματος λατερίτη) και καταλήγοντας στην παραγωγή εμπορεύσιμης 
μορφής του περιεχομένου στο μετάλλευμα μετάλλου (νικελίου). Επίσης, οι σπουδαστές διδάσκονται, υπό 
μορφή διαλέξεων, ορισμένα ειδικά θέματα Υδρομεταλλουργίας. 

 
Εργαστηριακές ασκήσεις 

• Ζύγιση – Δειγματοληψία Μεταλλεύματος 
• Χημική Ανάλυση Μεταλλεύματος (Διαλυτοποίηση- Σύντηξη – Αραίωση –Ανάλυση με Φασματομετρία 

Ατομικής Απορρόφησης) 
• Ορυκτολογική Ανάλυση Μεταλλεύματος με Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ και Ηλεκτρονική 

Μικροσκοπία 
• Εκχύλιση μεταλλεύματος με ανάδευση πολφού σε ατμοσφαιρική πίεση 

Εφαρμογή: Εκχύλιση Λατερίτη 
• Εκχύλιση μεταλλεύματος σε Στήλη μετά από Συσσωμάτωση (Προσομοίωση Εκχύλισης σε Σωρούς)  

Εφαρμογή: Εκχύλιση Λατερίτη 
• Εκχύλιση μεταλλεύματος με ανάδευση πολφού υπό πίεση 

Εφαρμογή: Εκχύλιση Λατερίτη 
• Απομάκρυνση Μεταλλικής “Ακαθαρσίας” από Μεταλλοφόρο Διάλυμα με Χημική Καταβύθιση. 

Εφαρμογή: Απομάκρυνση Fe3+ ως Υδροξειδίου [Fe(OH)3] και ως Γκαιτίτου (Fe2O3.H2O) – Σύγκριση 
ιδιοτήτων ενός αμόρφου και ενός κρυσταλλικού ιζήματος  

• Καταβύθιση Μετάλλων από Μεταλλοφόρο Διάλυμα, ως Θειούχων Ενώσεων με τη χρήση 
Θειοαναγωγικών Βακτηρίων (Βιοκαταβύθιση) 

• Εφαρμογή: Καταβύθιση Fe2+, Cu2+, Ni2+, Zn2+ 
• Ανάκτηση Χρησίμου Μετάλλου από Μεταλλοφόρο Διάλυμα με Οργανικούς Διαλύτες.  

Εφαρμογή: Ανάκτηση Co2+ με Cyanex 272 
• Ανάκτηση Χρησίμου Μετάλλου από Μεταλλοφόρο Διάλυμα με Ηλεκτρόλυση 
• Εφαρμογή: Ηλεκτρανάκτηση Νικελίου από Θειικό Διάλυμα 
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μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Ομαδική Εργασία  
 

20 

  

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 20 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
120 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%)    
 

ΙΙ. Από τη βαθμολόγηση των αναφορών που παραδίδονται κατά 
τη διάρκεια του εξαμήνου και αφορούν στις επιδεικτικές 
εργαστηριακές ασκήσεις εργασιών που γίνονται κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου καθώς και από τη βαθμολόγηση 
ομαδικής εργασίας που παρουσιάζεται στο τέλος του 
εξαμήνου (50%) 

 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
1. AGRICOLA GEORGIOUS (1556). De Re Metallica. Translated by H.C. Hoover and L.H. Hoover, Dover Publication Inc., New York, 1950 Edition, 

p.p. 564-571. 
2. HABASHI FATHI (1993). A. Textbook of Hydrometallurgy. Metallurgie Extractive Quebec, Enr., Quebec, Canada. 
3. BURKIN A.R. (2001). Chemical Hydrometallurgy – Theory and Principles. Imperial College Press, London, England. 
4. VAN ZYL D.I.A., HUTCHISON I.P.G. and KIEL J.E., Editors, (1998). Introduction to Evaluation, Design and Operation of Precious Metal Heap 

Leaching Projects. Society of Mining Engineers, Inc., Littleton, Colorado, USA. 
5. SCHLITT W.J., LARSON W.C. and HISKEY J.B., Editors (1981). Gold and Silver – Leaching, Recovery and Economics. Society of Mining Engineers 

of AIME, Chicago, Illinois, USA. 
6. VAN ZYL D.J.A., Editor (1987). Geotechnical Aspects of Heap Leach Desigy. Society of Mining Engineers, Inc., Littleton, Colorado, USA. 
7. HAN KENNETH N. (2002). Fundamentals of Aqueous Metallurgy. Society of Mining, Metallurgy and Exploration, Inc. (SME), Littleton. Colorado, 

USA. 
8. JACKSON ERIC. (1986). Hydrometallurgical Exrtaction and Reclamation. Ellis Horwood Ltd, Chichester, England. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧANΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ε.Μ.Π. 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.39.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας- Μάθημα κατεύθυνσης «Μεταλλουργικές διεργασίες» 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) αν ζητηθεί 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

1. http://www.metal.ntua.gr/?product=texnologia_tsimentou_skyrodematos   
2. http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=META

L1008  
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα που αφορά στις διεργασίες παραγωγής τσιμέντου και αδρανών 
υλικών που είναι τα κύρια συστατικά παραγωγής σκυροδέματος. Η βιομηχανική δραστηριότητα παραγωγής τσιμέντου, 
αδρανών υλικών και σκυροδέματος είναι πολύ σημαντική δραστηριότητα της εθνικής οικονομίας, η οποία 
χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά ορυκτές πρώτες ύλες (πετρώματα, μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά, ορυκτά 
καύσιμα), συμβάλει πολύ σημαντικά στο Α.Ε.Π. της χώρας, χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τις αρχές της μεταλλευτικής-
μεταλλουργικής επιστήμης για την υλοποίησή της και αποτελεί σημαντικότατο κλάδο απασχόλησης των αποφοίτων 
της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών. 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής /-στρια τις βασικές αρχές παραγωγής τσιμέντου, η οποία 
περιλαμβάνει εφαρμογή βασικών γνώσεων γεωλογίας, ορυκτολογίας, μεταλλευτικής (εξόρυξη διαφόρων ορυκτών 
πρώτων υλών) και κατόπιν την κατάλληλη προετοιμασία αυτών των πρώτων υλών (θραύση, ταξινόμηση, 
προομογενοποίηση, λειοτρίβηση-άλεση) που βασίζεται στις αρχές και διεργασίες της μηχανικής προπαρασκευής 
(ελάττωση μεγέθους). Επίσης, για την παραγωγή του κλίνκερ τσιμέντου εφαρμόζονται οι αρχές και διεργασίες της 
μεταλλουργικής επεξεργασίας (πύρωση, πυροσυσσωμάτωση) των ορυκτών πρώτων υλών και στη συνέχεια 
ακολουθεί λεπτομερής άλεση (δηλ. πάλι μηχανική προπαρασκευή) για την παραγωγή του τελικού προϊόντος που είναι 
το τσιμέντο. Είναι προφανές ότι συμπληρωματικά απαιτούνται βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας Οι 
σπουδαστές της Σχολής έχοντας αποκτήσει το βασικό θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο στον βασικό κορμό 
μαθημάτων (γεωλογία, ορυκτολογία, χημεία, εξόρυξη, μηχανική προπαρασκευή πετρωμάτων και μεταλλευμάτων 
εξαγωγική, μεταλλουργία) καλούνται να προσαρμόσουν αυτές τις γνώσεις στις διεργασίες παραγωγής τσιμέντου, 
αδρανών υλικών και τελικώς σκυροδέματος, οι οποίες είναι κατά βάση διεργασίες που βασίζονται στη μεταλλευτική-
μεταλλουργία..  

http://www.metal.ntua.gr/?product=texnologia_tsimentou_skyrodematos
http://www.metal.ntua.gr/?product=texnologia_tsimentou_skyrodematos
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1008
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1008
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1008
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1008
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• κατανοήσει την εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της μηχ. προπαρασκευής (ελάττωση μεγέθους, ταξινόμηση 

κατά μέγεθος) που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία των εξορυσσόμενων ορυκτών πρώτων υλών 
(μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα) για την παραγωγή της τροφοδοσίας της τσιμεντοβιομηχανίας 
(«φαρίνα») 

• προσδιορίσει, με τη βοήθεια απλού λογισμικού (Excel) ή του πακέτου Mathcad, με βάση τις απαιτήσεις για την 
παραγωγή συγκεκριμένου τύπου τσιμέντου τις αναλογίες των ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλεύματα, βιομηχανικά 
ορυκτά και πετρώματα) αξιοποιώντας τη χημική και ορυκτολογική σύσταση κάθε μιας από τις πρώτες ύλες,. 

• εμβαθύνει στις διεργασίες πύρωσης και πυροσυσσωμάτωσης στην παραγωγή του κλίνκερ τσιμέντου 
• κατανοήσει τις αρχές παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα μέσα στις περιστροφικές καμίνους 
• αντιληφθεί την σπουδαιότητα των διεργασιών ψύξης του κλίνκερ στην αλεστικότητα και στις ιδιότητες του 

παραγόμενου τσιμέντου  
• κατανοήσει την επίπτωση της περιεκτικότητας (στις διάφορες φάσεις) του κλίνκερ στη χρήση του τσιμέντου κατά 

την παραγωγή σκυροδέματος (ενυδάτωση) 
• κατανοήσει τη λειτουργία και να σχεδιάσει μια μονάδα παραγωγής αδρανών υλικών με κατάλληλη επιλογή 

μηχανημάτων (θραυστήρες, κόσκινα, μεταφορικές ταινίες, τροφοδότες) και να είναι σε θέση με κατάλληλη ρύθμισή 
τους να μεταβάλει την ποσοστιαία κοκκομετρική σύσταση των προϊόντων της 

• κατανοήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η ενεργειοβόρα και περιβαλλοντικά «οχληρή» διαδικασία 
παραγωγής τσιμέντου και να ενημερωθεί για τις δυνατότητες «απόσβεσης» αυτών των επιπτώσεων 

• αντιληφθεί τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν στη διεργασία, τόσο η υποκατάσταση μέρους του 
τσιμέντου από αλεσμένα βιομηχανικά παραπροϊόντα όσο και η χρήση εναλλακτικών καυσίμων αντί των ορυκτών 
καυσίμων. 

• κατανοήσει τη λειτουργία μιας απλής μονάδας παραγωγής σκυροδέματος και να κάνει υπολογισμούς που 
αφορούν στη σύνθεσή του με βάση τις απαιτήσεις του έργου 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη και Ομαδική Εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, αποτελεσμάτων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον μονάδων παραγωγής τσιμέντου (τσιμεντοβιομηχανίες) και μονάδων 

παραγωγής αδρανών υλικών με διάφορες ειδικότητες μηχανικών (μεταλλειολόγοι-μεταλλουργοί, χημικοί 
μηχανικοί, μηχανολόγοι, γεωλόγοι και χημικοί) 

• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Συμβατικό Λογισμικό του Office (Powerpoint για τις 
παρουσιάσεις των 13 διαλέξεων), Excel και Mathcad για 
την επίλυση των υπολογιστικών προβλημάτων και την 
προσαρμογή εξισώσεων σε πειραματικά δεδομένα 
(fitting equations to data) 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις (13 εβδομάδες) 26 
Υποδειγματικές ασκήσεις από πίνακα που 
εστιάζουν στην εφαρμογή της θεωρίας για τις 
κατάλληλεςμεθοδολογίες για τον προσδιορισμό 
της αναλογίας των πρώτων υλών παραγωγής 
κλίνκερ τσιμέντου, τις μεθοδολογίες διαστασιολό-
γησης των  μηχανημάτων ελάττωσης μεγέθους των 
πρώτων υλών  (θραύση, λειοτρίβηση), τη 
μεθοδολογία παραγωγής των κατάλληλων 
κοκκομετρικών κλασμάτων παραγωγής αδρανών 
υλικών σκυροδέματος, τη δημιουργία των σωρών 
προομογενο-ποίησης, τους υπολογισμούς που 
αφορούν στις ενεργειακές καταναλώσεις των 
διεργασιών άλεσης κλπ. 

13 

Εκπόνηση μελέτης / ασκήσεων 13 

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 55 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
102 

i. Η ελληνική βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου και σκυροδέματος-Παρούσα κατάσταση-Προοπτικές. 
Τσιμέντο γενικά, τύποι τσιμέντων και χρήσεις. Πρώτες ύλες παραγωγής τσιμέντου και μέθοδοι παραγωγής 
τους. Εξισώσεις Bogue και μέθοδος Rietveld. Μαθηματικές μέθοδοι προσδιορισμού της κατάλληλης 
σύνθεσης πρώτων υλών στην τσιμεντοβιομηχανία. Οι μεταλλουργικές διεργασίες στη διαδικασία 
παραγωγής τσιμέντου. Η χημική συμπεριφορά του τσιμέντου στην παραγωγή και χρήση του 
σκυροδέματος. Οικονομική διερεύνηση του κόστους παραγωγής του τσιμέντου-Εναλλακτικά καύσιμα για 
χρήση στην παραγωγή του τσιμέντου. Οι διεργασίες ελάττωσης μεγέθους στην τσιμεντοβιομηχανία, 
εξισώσεις υπολογισμού καταναλισκόμενης ενέργειας στη λειοτρίβηση και την άλεση του κλίνκερ τσιμέντου. 

ii. Σημασία της βιομηχανίας εξόρυξης, παραγωγής και χρήσης αδρανών υλικών στην ελληνική οικονομία-
Μέθοδοι παραγωγής αδρανών υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος. Μέθοδοι ελέγχου καταλληλότητας 
αδρανών υλικών σκυροδέματος (κοκκομετρική σύνθεση, σχήμα, ορυκτολογικά χαρακτηριστικά, αντοχή 
κλπ.). Ελληνικά και διεθνή πρότυπα ελέγχου καταλληλότητας αδρανών για διάφορες χρήσεις (Aggregate 
Τesting Standards). Μέθοδοι προσδιορισμού κατάλληλων κοκκομετρικών συνθέσεων αδρανών για την 
παραγωγή σκυροδέματος. Προσδιορισμός της σύνθεσης του σκυροδέματος (πρώτες ύλες, παροχές), 
Περιβαλλοντική θεώρηση των διεργασιών παραγωγής και χρήσης τσιμέντου και σκυροδέματος. 
Ανακύκλιση-επανάχρηση υλικών από κατεδαφίσεις κατασκευών από σκυρόδεμα. Σχεδιασμός και 
οικονομοτεχνική ανάλυση μονάδων παραγωγής αδρανών υλικών. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 

1. Αξιολόγηση της κατανόησης της θεωρίας όσο και της 
ικανότητας κάθε σπουδαστή να εφαρμόσει τη θεωρία, να 
απαντήσει σε ερωτήσεις κρίσεως που τίθενται και έχουν 
σχέση με προβλήματα που θα ανακύψουν μελλοντικά κατά 
την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας στις 
τσιμεντοβιομηχανίες, στις μονάδες παραγωγής αδρανών 
υλικών και στις μονάδες σκυροδέματος. 

2. Την επίλυση σύνθετων υπολογιστικών προβλημάτων με τη 
βοήθεια επιστημονικού υπολογιστή (calculator), μέσω των 
οποίων αξιολογείται τόσο η ευχέρεια του σπουδαστή στην 
επίλυσή τους και η κριτική τους ικανότητα για την αποδοχή ή 
απόρριψη των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά.  
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Βιβλία Διδασκαλίας 
1. Τσακαλάκης Κ.Γ., “Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος“, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, 

Αθήνα 2018, σελ. 339 
2. Τσακαλάκης Κ. Γ., ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Γενικές αρχές-Παραδείγματα), Ε.Μ. Πολυτεχνείο, 
Αθήνα 2015. 

 
Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 

3. Τσίμας. Σ. & Τσιβιλής Σ., 2011, Επιστήμη και Τεχνολογία Τσιμέντου, Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα. 

4. Schofield G. C., 1980, Homogenization/Blending Systems Design and Control for 
Mineral Processing, Series on Bulk Materials Handling Vol. 2, Trans. Tech. 
Publications. 

5. Peray E. K., 1986, The Rotary Cement Kiln, Chemical Publishing Co.,Inc., N.Y. 
6. Ghosh N. S., 1991, Cement and Concrete Science and Technology, Volume I, Part I, ABI Books 

Ltd., India. 
7. Popovics Sandor, 1992, CONCRETE MATERIALS, Properties, Specifications and Testing, 2nd 

Edition, NOYES PUBLICATIONS, New Jersey. 
8. Kosmatka, S. H. and Panarese, W. C.,1994, Design and Control of Concrete Mixtures, 13th 

Edition, PCA, Illinois. 
9. Taylor H. F. W., 1997, Cement Chemistry, 2nd Edition, Thomas Telford, London. 
10. Lea’s Chemistry of Cement and Concrete, 1998, 4th Edition, Edited by P.C. Hewlett, Arnold, 

London. 
11. Bye C. G., 1999, Portland Cement, 2nd Edition, Thomas Telford. 
12. Neville, A. M., 2000, Properties of Concrete, 4th Edition, Prentice Hall. 
13. Crushing and Screening Handbook, 2009, METSO Minerals, Brochure No. 2051-04-07-CBL/ 

Tampere Finland. 
14. SME Mineral Processing Handbook, 1985, Edited by N.L. Weiss, S.W. MUDD 

SERIES, New York. 
15. A.L. Mular and R.B. Bhappu (Eds.), 1980, Mineral Processing Plant Design, SME, New York. 
16. Andrew L. Mular, Doug N. Halbe & Derek J. Barratt (Eds.), 2002, Mineral Processing Plant 

Design, Practice, and Control, Proceedings, Vols. I, II, SME Littleton Colorado. 
17. Lynch, A.J., 1984, Mineral Crushing and Grinding Circuits: Their Simulation, Optimization, 

Design and Control, Elsevier, Amsterdam. 
18. King R.P., 2001, Modeling and Simulation of Mineral Processing Systems, , Butterworth 

Heinemann BH, Boston & Oxford. 
19. Οικονόμου Χ. Μ., 1993, Τεχνολογία του Σκυροδέματος, 2η Έκδοση, Εκδόσεις ART OF TEXT, 

Θεσσαλονίκη. 
 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

1. ZKG International ( Zement Kalk und Gips), Bauverlag 
2. Cement and Concrete Research, Elsevier 

http://mycourses.ntua.gr/courses/METAL1008/document/Cement_Aggregates_Concrete_Notes_November_2018.pdf
http://mycourses.ntua.gr/courses/METAL1008/document/Cement_Aggregates_Concrete_Notes_November_2018.pdf
http://www.metal.ntua.gr/uploads/1786/Economic_Evaluation_and_Investment_Decision_Methods_for_Mineral_Processing_and_Aggregates_Production_Plants.pdf
http://www.metal.ntua.gr/uploads/1786/Economic_Evaluation_and_Investment_Decision_Methods_for_Mineral_Processing_and_Aggregates_Production_Plants.pdf
http://www.metal.ntua.gr/uploads/1786/Economic_Evaluation_and_Investment_Decision_Methods_for_Mineral_Processing_and_Aggregates_Production_Plants.pdf
http://www.metal.ntua.gr/uploads/1786/Economic_Evaluation_and_Investment_Decision_Methods_for_Mineral_Processing_and_Aggregates_Production_Plants.pdf
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ- ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7143 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Φροντιστηριακές 
ασκήσεις 

      4 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ επιλογήν 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

    2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί μία από τις δύο βασικές επιστήμες της χημείας των αντιδράσεων 
(χημική θερμοδυναμική- χημική κινητική) και κατ’ επέκταση της χημικής μεταλλουργίας. Το μάθημα 
αποτελείται από διδασκαλία θεωρίας και επίλυση προβλημάτων από πίνακα. Αντικείμενο του μαθήματος 
είναι η μελέτη των ταχυτήτων των χημικών αντιδράσεων και των παραγόντων που τις επηρεάζουν, η  
μεθοδολογία πραγματοποίησης κινητικής έρευνας στο εργαστήριο και η επεξεργασία των πειραματικών 
αποτελεσμάτων, με σκοπό τον προσδιορισμό της εξίσωσης ταχύτητας που επαληθεύει τα πειραματικά 
δεδομένα. Η εξίσωση αυτή  θα χρησιμοποιηθεί  στη συνέχεια, στο σχεδιασμό του βιομηχανικού 
αντιδραστήρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η χημική διεργασία για την παραγωγή προϊόντος.  

Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση των σπουδαστών αφ’ ενός για βασικές αρχές της φυσικοχημείας που 
αφορούν τις χημικές αντιδράσεις, δηλ. τις ταχύτητες αυτών και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, και αφ΄ 
ετέρου για τη   μεθοδολογία πραγματοποίησης κινητικής έρευνας στο εργαστήριο και την επεξεργασία των 
πειραματικών αποτελεσμάτων, με σκοπό την εξαγωγή εμπειρικών σχέσεων που συνδέουν την ταχύτητα της 
αντίδρασης, με τις μακροσκοπικές μεταβλητές του συστήματος που την επηρεάζουν. Πέρα από τη 
χρησιμότητά της στις θεωρητικές επιστήμες, για την αποκάλυψη του μηχανισμού της αντίδρασης, η χημική 
κινητική αποτελεί εργαλείο στην επιστήμη του χημικού και μεταλλουργού μηχανικού, καθ’ όσον, οι εμπειρικές 
σχέσεις για την ταχύτητα, που προκύπτουν από μία κινητική μελέτη, έχουν άμεση εφαρμογή στην τεχνολογία 
των αντιδραστήρων, και ο  μηχανικός καλείται να σχεδιάσει, με χρήση των αποτελεσμάτων της κινητικής 
μελέτης, τον αντιδραστήρα όπου θα λάβει χώρα βιομηχανικά η χημική ή μεταλλουργική αντίδραση. Συνεπώς 
θα πρέπει να είναι γνώστης αφ ενός των θεμελιωδών αρχών της χημικής κινητικής, αφ ετέρου του τρόπου με 
τον οποίο αυτές εφαρμόζονται στο σχεδιασμό των αντιδραστήρων. 



2 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής / τρια θα είναι σε θέση να: 

-Έχει γνώση και έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες της κινητικής των χημικών  αντιδράσεων
-Εφαρμόσει τους κανόνες και τις μεθόδους της επιστήμης αυτής για την ερμηνεία των πειραματικών
αποτελεσμάτων
-Σχεδιάσει τις πειραματικές διαδικασίες και να εφαρμόσει τη μεθοδολογία της κινητικής έρευνας
προκειμένου να μελετήσει πειραματικά συγκεκριμένο χημικό σύστημα που αφορά  κατεργασία πρώτων
υλών για παραγωγή προϊόντος.
- Συνθέσει και αξιολογήσει τα εργαστηριακά δεδομένα προκειμένου να διατυπώσει τις απαραίτητες
εξισώσεις που τα επαληθεύουν για την μετέπειτα χρήση τους στο σχεδιασμό αντιδραστήρων σε
βιομηχανική κλίμακα.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση  και σύνθεση δεδομένων
• Αυτόνομη εργασία
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

    3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος ξεκινά με την ομογενή κινητική και ακολουθούν τα ετερογενή συστήματα 
που αφορούν και τις διεργασίες παραγωγής υλικών από πρώτες ύλες. Αναπτύσσονται κατ' αρχήν οι 
βασικές έννοιες της επιστήμης της χημικής κινητικής και ακολουθεί ο μαθηματικός χαρακτηρισμός των 
κινητικών συστημάτων, προκειμένου ο σπουδαστής να εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές της κινητικής. Στη 
συνέχεια αναπτύσσεται η μεθοδολογία πραγματοποίησης κινητικής έρευνας στο εργαστήριο, δηλ. 
αναφέρονται οι πειραματικές τεχνικές στις κινητικές μελέτες, που είναι οι πειραματικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εξέλιξης μιας αντίδρασης με το χρόνο. Ακολουθεί η ερμηνεία 
των πειραματικών αποτελεσμάτων, δηλαδή οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των 
πειραματικών δεδομένων, προκειμένου να προσδιοριστεί η εξίσωση ταχύτητας. Η ετερογενής κινητική 
εξετάζεται κατ’ αρχήν με την κατηγορία των καταλυτικών αντιδράσεων, όπου μελετάται το φαινόμενο της 
κατάλυσης από άποψη μηχανισμού, εκφράσεων ταχύτητας, και φυσικού χαρακτηρισμού ετερογενών 
καταλυτών. Η κινητική στερεού-ρευστού, που εξετάζεται στη συνέχεια, αφορά κατ' εξοχήν τις διεργασίες 
της εξαγωγικής μεταλλουργίας, για την παραγωγή υλικών από την κατεργασία πρώτων υλών, και η οποία 
ανήκει στις ετερογενείς μη καταλυτικές αντιδράσεις στερεού-ρευστού, όπου, σε αντίθεση με τις καταλυτικές, 
το στερεό καταναλώνεται συμμετέχοντας στην αντίδραση. Αναπτύσσονται οι ιδιομορφίες στην έκφραση 
ταχύτητας των συστημάτων αυτών και οι επιδράσεις της γεωμετρίας του στερεού και των φαινομένων 
μεταφοράς στην κινητική αυτών των αντιδράσεων. Οι επιδράσεις αυτές εξετάζονται στα πλαίσια των 
κινητικών μοντέλων, που έχουν αναπτυχθεί για να περιγράψουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ 
στερεού – ρευστού, την αλλαγή της εσωτερικής και εξωτερικής γεωμετρίας του στερεού αντιδρώντος, και οι 
διαφορικές εξισώσεις που τα συνοδεύουν, δίδουν λόγο για την επίδραση των φαινομένων μεταφοράς στην 
ταχύτητα. Αναφέρεται στη συνέχεια η εφαρμογή των ανωτέρω στα συστήματα της εξαγωγικής 
μεταλλουργίας, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών, καθώς και η εφαρμογή της 
εργαστηριακής κινητικής στο σχεδιασμό των μεταλλουργικών αντιδραστήρων. 
Οι φροντιστηριακές ασκήσεις  που επιλύονται από πίνακα, αποτελούν εφαρμογή των μεθόδων που 
αναπτύσσονται στην θεωρία, για την ερμηνεία των πειραματικών αποτελεσμάτων, και τον 
προσδιορισμό των κινητικών μεγεθών. 
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    4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 13 

Συγγραφή εργασίας / ασκήσεων 13 

Αυτοτελής Μελέτη 35 

Σύνολο Μαθήματος:  100 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Κριτικέςερωτήσεις στη θεωρία του μαθήματος
- Επίλυση  προβλημάτων   που αφορούν επεξεργασία
πειραματικών δεδομένων και υπολογισμό μεγεθών.

    5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :-Hill C.G. “An introduction to chemical engineering kinetics and reactor design” John Wiley  Sons,1977
–Levenspiel O. “Chemical reaction Engineering” John Wiley  Sons, 1972 – Smith J.M. “Chemical Engineering Kinetics” McGraw Hill
Book Co, 1981 –Sohn H.Y. and Wadsworth M.E. (eds) “Rate Processes of Extractive Metallurgy” Plenum Press, N.Y.,1979
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: - International Journal of Chemical Kinetics,- Metallurgical Transactions
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7214 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Εργαστηριακές ασκήσεις                3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ επιλογήν 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 Το μάθημα περιλαμβάνει την εργαστηριακή διδασκαλία οκτώ πειραματικών ασκήσεων που αφορούν 
διεργασίες της εξαγωγικής μεταλλουργίας.  Ειδικό φυλλάδιο με το θεωρητικό υπόβαθρο και την  περιγραφή 
κάθε εργαστηριακής άσκησης μοιράζεται σε κάθε έναν σπουδαστή πριν την πραγματοποίηση του 
πειράματος. Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και παρακολουθούν την 
επίδειξη της εργαστηριακής άσκησης από τον υπεύθυνο, και συμμετέχουν επικουρικά σ’ αυτήν. Λαμβάνουν 
τα πειραματικά δεδομένα-μετρήσεις και παραδίδουν έκθεση όπου περιγράφουν το αντικείμενο και την 
εργαστηριακή μεθοδολογία, και παρουσιάζουν τα πειραματικά αποτελέσματα, την επεξεργασία τους για 
υπολογισμό διαφόρων μεγεθών, το σχολιασμό και συζήτηση αποτελεσμάτων.       
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών στην πράξη με τις χημικές διεργασίες της 
εξαγωγικής μεταλλουργίας και τις τεχνικές που εφαρμόζονται για την κατεργασία των πρώτων υλών. 
Δοθέντος ότι η εξαγωγική μεταλλουργία, πέρα από τις θεωρητικές βάσεις, είναι εφαρμοσμένη επιστήμη, 
θεωρείται απαραίτητο για την εκπαίδευση των σπουδαστών, να γνωρίσουν πειραματικά τις βασικές 
διεργασίες της, για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησής τους στο εργαστήριο, και να πάρουν 
πειραματικές μετρήσεις. Επιπλέον, διευρύνουν τη γνώση τους με την επεξεργασία των εργαστηριακών 
δεδομένων και την κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, που πραγματοποιούν στην γραπτή εργασία, την 
οποία παραδίδουν στον υπεύθυνο της κάθε εργαστηριακής άσκησης. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Εργαστηριακή άσκηση 39 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής/ τρια θα είναι σε θέση να: 

-Έχει κατανοήσει τις χημικές διεργασίες και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη βιομηχανική πρακτική για το
φυσικοχημικό χαρακτηρισμό των πρώτων υλών και την κατεργασία τους για την εξαγωγή του πολύτιμου
συστατικού από αυτές.

-Έχουν εξοικειωθεί με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία των διεργασιών αυτών.

- Να χρησιμοποιεί τις θεωρητικές γνώσεις του για τους απαιτούμενους υπολογισμούς από τα πειραματικά
δεδομένα, για προσδιορισμό μεγεθών και ισοζυγίων μάζας και ενέργειας, απαραίτητα  για το βιομηχανικό
σχεδιασμό των διεργασιών.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
-Αυτόνομη εργασία
- Ομαδική εργασία
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Οι Εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται είναι οι εξής: 
-Τήξη στην κάμινο TAMMANN
-Ηλεκτροχημικές διεργασίες
-Εξαγωγή μετάλλων με οργανικούς διαλύτες
-Όξινη κατργασία μπεντονίτη και μέτρηση της ειδικής του επιφάνειας
-Μέτρηση της ιοντοεναλλακτικής ικανότητας υλικών ως προς το αμμώνιο
-Οξειδωτική φρύξη
-Αναγωγική φρύξη
-Εκχύλιση φρύγματος από θειούχο μετάλλευμα ή συμπύκνωμα χαλκού.
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Συγγραφή εργασίας 26 

Αυτοτελής μελέτη 35 

Σύνολο Μαθήματος: 100 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των σπουδαστών βασίζεται στην 
ατομική γραπτή εργασία για την κάθε εργαστηριακή 
άσκηση που παραδίδουν στον υπεύθυνο της κάθε 
άσκησης, όπου επεξεργάζονται τα πειραματικά 
δεδομένα και κάνουν κριτική αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεταλλουργία, Τεχνολογία & Έλεγχος Συγκολλήσεων 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 6 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1048&viewMode=STUDENT  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Μεταλλουργία, την Τεχνολογία & τον Έλεγχο 
Συγκολλήσεων.  

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει αρχικά την ταξινόμηση των διαφορετικών μεθόδων συγκολλήσεων και 
τις εφαρμογές τους. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι συγκολλήσεις  με χρήση ηλεκτρικού τόξου (TIG, 
MIG, κλπ.), δέσμης (laser, electron beam), καθώς και αυτές που διενεργούνται σε στερεά κατάσταση 
(solid state – friction stir, ultrasonic, diffusion, κτλ.). Έμφαση δίνεται στις μεθόδους μεταλλουργικής 
σύνδεσης, όπου η ένωση επιτυγχάνεται με μεταλλουργικό δεσμό. 

Στα πλαίσια των διαλέξεων αναλύονται διεξοδικά η επίδραση του θερμικού κύκλου, η σημασία της 
προστασίας της συγκόλλησης, καθώς και οι τρόποι προστασίας του λουτρού συγκόλλησης (μέσω 
αδρανούς ατμόσφαιρας, συλλιπασμάτων κτλ.). Περαιτέρω, οι μετασχηματισμοί φάσης, τα μεταλλουργικά 
φαινόμενα, οι ιδιότητες, οι παραμένουσες τάσεις, καθώς και τα ελαττώματα των συγκολλήσεων 
παρουσιάζονται διεξοδικά και μελετώνται αναλυτικά. 

Εξαιρετική σημασία δίνεται στην εμβάθυνση των φαινομένων, που λαμβάνουν χώρα κατά τη συγκόλληση. 
Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην επίδραση της πρόσδοσης θερμότητας και στο πεδίο των τάσεων, που 
αναπτύσσεται γύρω από τις ζώνες της συγκόλλησης. Τα μεταλλουργικά φαινόμενα,  με βάση το υπό 
συγκόλληση κράμα, αναπτύσσονται διεξοδικά και παρουσιάζεται η εξέλιξη της μικροδομής σε κάθε μία 
από τις ζώνες συγκόλλησης που σχηματίζονται με σκοπό την εξήγηση της τροποποίησης των μηχανικών 
ιδιοτήτων εξαιτίας της αλλαγής της μικροδομής. 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι τρόποι επιθεώρησης και ελέγχου των συγκολλήσεων.  

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1048&viewMode=STUDENT
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1048&viewMode=STUDENT
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1048&viewMode=STUDENT
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1048&viewMode=STUDENT
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Στα πλαίσια των διαλέξεων προσφέρονται εργαστηριακές ασκήσεις, στις οποίες οι φοιτητές στην πράξη 
διενεργούν δοκιμαστικές συγκολλήσεις (συγκόλληση με ηλεκτρική αντίσταση, με MIG και TIG κ.α.), αφού 
πρώτα έχουν λάβει βασική εκπαίδευση αναφορικά με τα μέσα προστασίας για την ασφάλεια και την υγεία 
των συγκολλητών. 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι σπουδαστές καλούνται να προετοιμάσουν μικρές ή μεγάλες σε έκταση 
εργασίες, οι οποίες βοηθούν στην εμβάθυνση της ύλης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη βελτίωση της 
ικανότητας των σπουδαστών να συγγράφουν και να παρουσιάζουν συμπυκνωμένα τη δουλειά τους. 
Ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία, η συνεργασία και η ανεξάρτητη κριτική σκέψη. Έμφαση δίνεται όχι μόνο 
στην συγγραφή, αλλά και στην παρουσίαση των εργασιών των σπουδαστών. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 
 
1. γνωρίζει και να έχει κατανοήσει τις διαφορετικές μεθόδους συγκόλλησης και τα χαρακτηριστικά τους 

(γνώση). 
2. διακρίνει τους βασικούς περιορισμούς και τις συνθήκες ενός συστήματος προς συγκόλληση 

(δεξιότητα). 
3. επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο συγκόλλησης και να βελτιστοποιήσει τις παραμέτρους συγκόλλησης 

(ικανότητα). 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

1η εβδομάδα 
 
Εισαγωγή-Οι βασικές μέθοδοι σύνδεσης των μετάλλων 
 
2η εβδομάδα 
 
Συγκολλήσεις υψηλής θερμοκρασίας 
Συγκόλληση τόξου με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια 
Γενικά χαρακτηριστικά 
Το ηλεκτρικό τόξο 
Το ρεύμα συγκόλλησης – πηγές ρεύματος 
3η εβδομάδα 
 
Τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης 
 
4η εβδομάδα 
 
Θερμικά φαινόμενα στη συγκόλληση 
3.1. Ο θερμικός κύκλος στη συγκόλληση 
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5η εβδομάδα 
 
Μεταλλουργικά φαινόμενα κατά τη συγκόλληση 
4.1. Οι ζώνες συγκόλλησης 
4.2. Η απορρόφηση υδρογόνου στη θερμικά επηρεασμένη ζώνη συγκόλλησης και η σχετική 
ευθραυστοποίηση 
 
6η εβδομάδα 
 
Παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις 
5.1. Μηχανισμοί δημιουργίας εσωτερικών τάσεων 
5.2. Παραμένουσες εσωτερικές τάσεις στις συγκολλήσεις. 
5.3. Παραμορφώσεις κατά τη συγκόλληση 
5.4. Συνέπειες των εσωτερικών τάσεων 
5.5. Η απομάκρυνση των εσωτερικών τάσεων 
 
7η εβδομάδα 
 
Συγκολλήσεις με προστατευτική ατμόσφαιρα αερίου 
6.1. Η συγκόλληση με τηκόμενο ηλεκτρόδιο και αδρανές ή δραστικό αέριο MIG/MAG. 
 
8η εβδομάδα 
6.2. Η συγκόλληση με αδρανές αέριο και μη τηκόμενο ηλεκτρόδιο TIG 
 
9η εβδομάδα 
 
Συγκόλληση βυθισμένου τόξου 
7.1. Αρχή της τεχνικής 
7.2 Πεδίο εφαρμογής 
7.3. Ηλεκτρόδιο – Σύρμα 
7.4. Ειδικές εφαρμογές 
7.5 Οι τεχνικές ηλεκτροδίων με πυρήνα συλλιπάσματος 
10η εβδομάδα 
 
Τα ελαττώματα των συγκολλήσεων 
8.1. Γενική ταξινόμηση 
8.2. Ρωγμές  
8.3. Κοιλότητες 
8.4. Στερεά εγκλείσματα 
8.5. Ατελής τήξη και διείσδυση 
8.6. Ελαττώματα σχήματος 
8.7. Αυλακώσεις στις πλευρές συγκόλλησης 
 
11η εβδομάδα 
 
Συγκόλληση κοινών ανθρακοχαλύβων 
9.1. Ορισμός και κύρια χαρακτηριστικά 
9.2. Υπολογισμός θερμοκρασίας προθέρμανσης 
 
Πρόβλεψη δομών σε κοινούς και ελαφρά κραματωμένους χάλυβες με χρήση 
διαγραμμάτων CCT 
10.1. Ταχύτητα απόψυξης 
10.2. Διαγράμματα CCT – S 
10.3. Παράδειγμα υπολογισμών 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ναι 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39h 
 (13 διαλ.X 3h) 

Εργαστηριακές Ασκήσεις  
(συγκολλήσεις ηλεκτρικής 
αντίστασης, τόξου, MIG, TIG) 
 

15h (5 ασκ. X 3h) 

Ατομική Εργασία  
 

30h 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης (log books από 
εργαστηριακές ασκήσεις) 

2h 

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 20h 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
106h 

 
Συγκόλληση ανοιξείδωτων χαλύβων 
11.1. ορισμός ανοιξείδωτων χαλύβων 
11.2. Σύνθεση 
11.3. Ο ρόλος του χρωμίου και του Νικελίου 
11.4. Ο ρόλος του άνθρακα 
11.5. Κατηγορίες ανοξείδωτων χαλύβων 
11.6. Τυποποίηση ανοιξείδωτων χαλύβων 
11.7. Χαρακτηριστικές ιδιότητες και μεταλλουγικά      
φαινόμενα 
11.8. Ιδιομορφίες των ανοιξείδωτων χαλύβων κατά τη  
συγκόλληση 
11.9.  Τεχνικές συγκόλλησης 
11.10. Συγκολλησιμότητα ανοξείδωτων χαλύβων 
11.11. Η διάβρωση των συγκολλήσεων 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
 
ΙΙ. Παρουσίαση  Ατομικής Εργασίας (40%) 
 
 (Εναλλακτικά, απαλλακτική εργασία) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Παντελής Ι. Δημ., Παπάζογλου Ι. Βασ., Χαϊδεμενόπουλος Γρ.: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ, 
ISBN: 978-960-418-658-7, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 59397384) 
 
Larry F. Jeffus, Welding: Principles and Applications, Cengage Learning, 2002 
 
Γεώργιος Δημ. Παπαδημητρίου, «Εισαγωγή στην μεταλλουργία, την τεχνολογία και τον έλεγχο των 
συγκολλήσεων», ΕΜΠ, 1990 
 
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: 
 
http://www.aws.org/w/a/ 
http://metals.about.com/od/weldin1/ 
http://www.mig-welding.co.uk/steels.htm 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.27.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κεραμικά Υλικά  
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις  4 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=keramika_ylika 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές ιδιότητες και συμπεριφορά των 
κεραμικών υλικών και στους τρόπους ανάπτυξή τους.  

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των κεραμικών υλικών. 
• Έχει γνώση των τεχνικών της παρασκευής κεραμικών υλικών. 
• Να συσχετίζει τις ιδιότητες ενός κεραμικού αντικειμένου με τις ιδιότητες της πρώτης ύλης και των 

παραμέτρων της διεργασίας παρασκευής. 
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να κατασκευάσουν ένα κεραμικό αντικείμενο. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

Διαλέξεις 39 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13 

i. Εισαγωγή, Κατηγορίες κεραμικών, Μικροδομή κεραμικών
ii. Εφαρμογές-Τεχνολογικές απαιτήσεις για μηχανικές, βιολογικές, χημικές εφαρμογές, Ηλεκτρονικά

κεραμικά-Κεραμικές επικαλύψειςς
iii. Τεχνολογίες παραγωγής κεραμικών: πρώτες ύλες, προετοιμασία πρώτων υλών
iv. Τεχνολογίες παραγωγής κεραμικών: τεχνικές μορφοποίησης, ξήρανση
v. Τεχνολογίες παραγωγής κεραμικών: πυροσυσσωμάτωση
vi. Τεχνολογίες παραγωγής κεραμικών: τεχνικές πυροσυσσωμάτωσης, χαρακτηρισμός ιδιοτήτων)
vii. Σχηματισμός και δομή της υάλου
viii. Παραδοσιακά κεραμικά-Πορσελάνη
ix. Προηγμένα κεραμικά-Ιδιότητες και εφαρμογές κυριότερων προηγμένων κεραμικών.Ζιρκονία:

Μετασχηματισμοί- Ιδιότητες
x. Τεχνικές ανάπτυξης Κεραμικών επικαλύψεων
xi. Τεχνικές ανάπτυξης λεπτών υμενίων
xii. Σύνθεση κόνεων με χημικές μεθόδους – Επικαλύψεις με εμβάπτιση σε αιωρήματα κόνεων
xiii. Ιδιότητες των κεραμικών (μηχανικές, θερμικές)
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μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Συγγραφή αναφοράς 
εργαστηριακών ασκήσεων 

26 

Αυτοτελής Μελέτη 42 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

ΙΙ. Αναφορά Εργαστηριακών Ασκήσεων  (30%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Αθηνά Τσετσέκου, Διδακτικές σημειώσεις “Κεραμικά Υλικά”, Αθήνα 2005.
• W.D Kingery, H.K. Bowen, D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics, John Willy & Sons 1961
-Engineered Materials Handbook, Vol IV, CERAMICS AND GLASSES, Samuel J. Schneider (Ed.), The 
Materials Information Society USA 1991
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ   ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.28.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=polymerh 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των πολυμερών και σύνθετων υλικών. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της δομής των πολυμερών, 
της χημείας των μακρομορίων, της κρυσταλλικότητας, της μηχανικής και θερμομηχανικής συμπεριφοράς των πολυμερών, της 
ιξωδοελαστικότητας, της ρεολογίας, της παραμόρφωσης και θραύσης, του πολυμερισμού, των τύπων πολυμερών, των 
πλαστικών, των ελαστομερών, των ινών και των εφαρμογών τους. 

Επίσης, των σύνθετων υλικών, των ενισχυμένων σύνθετων υλικών, των σύνθετων υλικών με ινώδη ενίσχυση, του δεσμού 
μεταξύ ίνας και πολυμερούς μήτρας. Των σύνθετων υλικών με μεταλλική ή με κεραμική μήτρα. Των σύνθετων υλικών άνθρακα-
άνθρακα. 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των ιδιοτήτων 
των πολυμερών και σύνθετων υλικών και της διαχείρισής των σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / 
επάγγελμα. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των πολυμερών και σύνθετων υλικών. 
• Έχει γνώση των ιδιοτήτων και των τεχνικών των πολυμερών και σύνθετων υλικών. 
• Είναι σε θέση διακρίνει τις βασικές παραμέτρους στα πολυμερή και σύνθετα υλικά πού 

χρησιμοποιούνται σε μία περίπτωση έργου και να εκτιμήσει το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών στην 
υλοποίηση του έργου. 

• Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία και τις ιδιότητες των πολυμερών και σύνθετων υλικών. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Εξειδικευμένο Λογισμικό MS-EXCEL 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 26 

i. Εισαγωγή στην επιστήμη και τεχνολογία των πολυμερών. 
ii. Ροή πολυμερικών τηγμάτων σε αγωγούς. 
iii. Ιξωδοελαστικότητα των πολυμερών. 
iv. Διόγκωση πολυμερών και θραύση τήγματος. 
v. Μηχανικές ιδιότητες των πολυμερών. 
vi. Θερμικές ιδιότητες των πολυμερών. 
vii. Χημικές ιδιότητες των πολυμερών. 
viii. Σύνθετα υλικά. 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 

13 

Συγγραφή εργασίας / ασκήσεων 13 

Αυτοτελής μελέτη 48 

Σύνολο Μαθήματος: 100 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Επίλυση 3 θεμάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα

ΙΙ. Ασκήσεις (20%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Ευάγγελος Μητσούλης, Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά, Εκδόσεις ΕΜΠ, 2008. 
W.D. Callister, Jr., Materials Science and Engineering: An Introduction, Wiley, New York, 1997.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στερεοποίηση - Χύτευση & Μη Καταστροφικός Έλεγχος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1047 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Στερεοποίηση - Χύτευση & Μη Καταστροφικός 
Έλεγχος.  

Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιείται εισαγωγή στη στερεοποίηση μετάλλων και κραμάτων. Η 
στερεοποίηση, η πυρηνοποίηση, η ανάπτυξη του στερεού, καθώς και η μορφολογία αυτού αναπτύσσονται 
διεξοδικά δίνοντας έμφαση στο μικρο- και μακρο- διαφορισμό, φαινόμενα που ευθύνονται για πολλά από 
τα σφάλματα της χύτευσης. Επίσης, γίνεται αναφορά στα σφάλματα της χύτευσης και το μη καταστρεπτικό 
έλεγχο των χυτών. Τέλος, αναπτύσσεται ξεχωριστά ως ολοκληρωμένη μελέτη περίπτωσης η συνεχής 
χύτευση χάλυβα, μιας και η μέθοδος αποτελεί τοn βασικότερο τρόπο στερεοποίησης εκατομμυρίων τόνων 
χυτού χάλυβα κάθε χρόνο παγκοσμίως. 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1047
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1047
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1047
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1047
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 

1. γνωρίζει και να έχει κατανοήσει τις διαφορετικές μεθόδους χύτευσης και τα χαρακτηριστικά τους
(γνώση).

2. διακρίνει τους βασικούς περιορισμούς και τις συνθήκες στερεοποίησης (γνώση).
3. επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο χύτευσης και να βελτιστοποιήσει τις παραμέτρους στερεοποίησης

(δεξιότητα).
4. κατανοεί τις βασικές αρχές μη καταστρεπτικού ελέγχου (γνώση / δεξιότητα).
5. είναι σε θέση να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο με γνώμονα τη βέλτιστη ποιότητα του προς

διαμόρφωση τεμαχίου με γνώμονα την εκάστοτε εφαρμογή (γνώση / ικανότητα).

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία και συνεργασία
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων

τεχνολογιών και διεθνών πηγών αναζήτησης βιβλιογραφίας
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριοι άξονες της ύλης: 

1. Βασικές αρχές της στερεοποίησης των μετάλλων. Παρουσίαση των βασικών τεχνικών για τη 
χύτευση των μετάλλων. Διάφορα χαρακτηριστικά φαινόμενα κατά τη χύτευση. Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα της χύτευσης των μετάλλων. Χρήση διαφόρων τεχνικών για τον ποιοτικό έλεγχο 
τηγμένων μετάλλων.

2. Στερεοποίηση των μετάλλων. Σχέση αυτής με βασικές ιδιότητες των μετάλλων. Επίδραση της 
τήξης και στερεοποίησης των μετάλλων σε τεχνολογικές εφαρμογές Ομογενής και ετερογενής 
πυρηνοποίηση.

3. Ανάπτυξη ενός καθαρού τηγμένου στερεού. Συνεχής, πλευρική και κοχλιωτή ανάπτυξη ενός 
τηγμένου στερεού υλικού, π.χ. μετάλλου. Συστηματική υπόψυξη. Επίπεδη, κυτταρική και 
δενδριτική μορφολογία ενός στερεοποιημένου μεταλλικού υλικού. Δενδριτική μορφολογία και 
μηχανικές ιδιότητες ενός μετάλλου.

4. Στερεοποίηση διμερούς στερεού διαλύματος και διάγραμμα φάσεων. Μικροδιαφορισμός και 
μακροδιαφορισμός. Ευτηκτική και περιτικτική στερεοποίηση. Ανάλυση του μετώπου 
στερεοποίησης καθώς και ανάπτυξη των διαγραμμάτων φάσεων στις δύο αυτές στερεοποιήσεις.

5. Ανάπτυξη μη κρυσταλλικών μεταλλικών υλικών. Τεχνολογικές ιδιότητες και εφαρμογές αυτών. 
Μεταφορά  της  θερμότητας  από  το  κύριο  μέρος  του  μετάλλου  προς  το 
περιβάλλον. Ανάλυση διαφόρων θερμικών αντιστάσεων κατά τη στερεοποίηση των μετάλλων. Ο 
κανόνας του Chvorinov.

6. Η χρήση θερμικής ανάλυσης για τον καθορισμό των διαγραμμάτων φάσεων των μετάλλων. 
Ποσοτική θερμική ανάλυση και διαφορική θερμική ανάλυση. Εμφάνιση παγιδευμένων 
εγκλεισμάτων σε στερεοποιηθέντα μέταλλα.
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ναι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39h 
 (13 διαλ.X 3h) 

Εργαστηριακές ασκήσεις 4h (2 ασκ. X 2h) 

Ατομική Εργασία  30h 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

8h 

Αυτοτελής Μελέτη 20h 

Σύνολο Μαθήματος: 101h 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)  

ΙΙ. Παρουσίαση  Ατομικής  Εργασίας (40%) 

(Εναλλακτικά, απαλλακτική εργασία) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Άρθρα από διεθνή περιοδικά σχετικά με την ύλη του μαθήματος
• Στερεοποίηση - Χύτευση, Χρ. Ν. Παναγόπουλος, Ε.Μ.Π., 1997.
• Metals Handbook – Vol. 15 Casting, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
• M. Flemings, “Solidification Processing”, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
• W. Kurz, D.J. Fisher, “Fundamentals of Solidification” Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
• J. Campel, “Castings”, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Μεταλλειολόγων και Μεταλλουργών Μηχανικών 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.30.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ηλεκτρονικά Υλικά 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Εργαστήριο 2  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

Όχι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cid
Req=METAL1042  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στα ηλεκτρονικά υλικά. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην: 

1. Εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της κβαντικής μηχανικής και της φυσικής στερεάς κατάστασης 

2. Μελέτη των αγώγιμων, ημιαγώγιμων, διηλεκτρικών, μαγνητικών και υπεραγώγιμων υλικών 

3. Εφαρμογές των αγώγιμων, ημιαγώγιμων, διηλεκτρικών, μαγνητικών και υπεραγώγιμων υλικών 

Η ύλη του εργαστηρίου στοχεύει στην: 

1. Μελέτη της αντίστασης των αγώγιμων και ημιαγώγιμων υλικών συναρτήσει της θερμοκρασίας 

2. Μελέτη της μαγνήτισης, μαγνητοσυστολής και μαγνητοαντίστασης μαγνητικών υλικών συναρτήσει του πεδίου 

3. Εφαρμογή των μαγνητικών υλικών σε αισθητήρες και μορφομετατροπείς 

http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1042
http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1042
http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1042
http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1042


2 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Προσδιορίζει τις ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότηες αγώγιμων, ημιαγώγιμων και μαγνητικών υλικών
• Γνωρίζει ποιοτικά την συσχέτιση δομής και μικροδομής με τις ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των

υλικών
• Έχει αντίληψη για τις βασικές εφαρμογές των ηλεκτρονικών υλικών σε αισθητήρες και ενεργοποιητές

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων
• Ομαδική εργασία στην συναρμολόγηση και χαρακτηρισμό ηλεκτρικών κυκλωμάτων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή. Επιτυχίες κλασσικών μοντέλων με βάση την μέτρηση μακροσκοπικών ιδιοτήτων.
Αποτυχίες κλασσικών μοντέλων με βάση την μέτρηση μακροσκοπικών ιδιοτήτων. Παραδείγματα
αποτυχιών του κλασσικού μοντέλου από μικροσκοπικές μετρήσεις.

Κρίσιμα στοιχεία της κβαντικής θεωρίας. Τα ηλεκτρόνια στο στερεό. Τα ηλεκτρόνια στα μέταλλα.
Δομή μεταλλικών υλικών. Οικογένειες μεταλλικών υλικών. Ιδιότητες μεταλλικών υλικών. Συσχέτιση
δομής και ιδιοτήτων σε μεταλλικά υλικά.

Φαινόμενα στα μεταλλικά υλικά. Μη μεταλλικά αγώγιμα υλικά. Τα ηλεκτρόνια στους ημιαγωγούς.
Ενδογενείς ημιαγωγοί. Εξωγενείς ημιαγωγοί. Οικογένειες ημιαγωγών.

Φαινόμενα στα ημιαγώγιμα υλικά. Τα ηλεκτρόνια στους μονωτές.
Δομή διηλεκτρικών. Οικογένειες διηλεκτρικών υλικών. Ιδιότητες διηλεκτρικών υλικών. Συσχέτιση
δομής και ιδιοτήτων σε διηλεκτρικά. Φαινόμενα στα διηλεκτρικά υλικά.

Μαγνητοστατική. Διαμαγνητισμός. Παραμαγνητισμός. Σιδηρομαγνητισμός. Κοντινή αλληλεπίδραση.
Μακρινή αλληλεπίδραση. Μαγνητικές περιοχές. Μαγνητικά τοιχώματα. Διαδικασία μαγνήτισης.
Δομή μαγνητικών υλικών. Ιδιότητες και παραμετρικός έλεγχος. Συσχέτιση δομής – ιδιοτήτων σε
μαγνητικά. Μαγνητικά φαινόμενα και μαγνητικά υλικά.

Θεωρίες υπεραγωγιμότητας. Δομή υπεραγώγιμων υλικών. Συσχέτιση δομής – ιδιοτήτων σε
υπεραγώγιμα υλικά. Φαινόμενα υπεραγώγιμων υλικών. Υπεραγώγιμα υλικά.

Παρασκευή ηλεκτρονικών υλικών. Απαραίτητα τεχνολογικά στοιχεία. Τεχνολογίες κενού, καθαροί
χώροι. Κατεργασία & προσαρμογή ιδιοτήτων ηλεκτρονικών υλικών. Λιθογραφία – χάραξη –
πακετάρισμα

Μακροσκοπικός χαρακτηρισμός ηλεκτρονικών υλικών. Η δίοδος. Το διπολικό τρανσίστορ. Το
τρανσίστορ JFET. Το τρανσίστορ MOS-FET. Παθητικά στοιχεία. R, L, C. Ολοκληρωμένα
κυκλώματα. LSI. VLSI. ULSI.

Αισθητήρες και μορφομετατροπείς. Συστήματα εγγραφής και ανάγνωσης πληροφορίας.
Φωτοβολταϊκά συστήματα. Υλικά και τεχνικές.
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη και στο εραγστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Όχι 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις (σε ώρες) 26 
Εργαστηριακές ασκήσεις 26 

Αυτοτελής Μελέτη 52 

Σύνολο Μαθήματος: 104 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει επίλυση 
κυκλωμάτων και ερωτήσεων κρίσης από το εργαστήριο 
ΙΙ. Εργαστηριακή απόδοση (30%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Ε. Χριστοφόρου, Ηλεκτρονικά Υλικά
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.50.9.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και εργαστηριακές 
Ασκήσεις 

4 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις βασικές αρχές της Μετασχηματισμών Φάσεων σε Μέταλλα και 
Κράματα σε Στερεά Κατάσταση. 

Ο σπουδαστής θα αποκτήσει δεξιότητες , γνώσεις και κατανόηση σε: 

1) Πλήρης κατανόηση διμερών διαγραμμάτων φάσεων σε κράματα

2) Γνώστης των πιο σημαντικών μετασχηματισμών φάσεων, την ανάπτυξη λαμβανόμενων μικροδομών
και την σημασία της φύτρωσης και ανάπτυξης σε μετασχηματισμούς φάσεων στερεής κατάστασης

3) Να επιδείξει δεξιότητες στην χρήση διαγραμμάτων φάσεων για να εξηγήσει ή προβλέψει λαμβανόμενες
μικροδομές σε κράμαρα

4) Να συσχετίσει συνθήκες διεργασιών με μικροδομή και κατ΄αυτόν τον τρόπο λαμβανόμενες ιδιότητες.
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι βασικές δομικές αρχές που ελέγχουν την συμπεριφορά μετάλλων. Κατάσταση ισορροπιας σε μεταλλικά υλικά.
Η έννοια των μετασταθών καταστάσεων. Διαφορετικές φάσεων που απαντώνται σε μικροδομές.

Οι μηχανισμοί των μετασχηματισμών φάσεων σε στερεά κατάσταση, ετερογενής και ομογενής φύτωση και ανάπτυξη. 
Κλασσικά Θερμοδυναμικά μοντέλα, ομογενούς και ετερογενούς φύτρωσης. Η εννοια της υπόψυξης στην φύτρωση. 
Διαγράμματα φάσεων σε ισόμορφα κραματικά συστήματα. Κανόνας του μοχλού και νόμος φάσεων του Gibbs. 
Διάχυση και διαχυσιακοί μετασχηματισμοί.
Μη διαχυσιακοί μετασχηματισμοί.
Μετασχηματισμοί φάσεων στερεού προς στρεό. Ανάλυση αναπτυσσόμενων διεπιφανειών.
Περλιτικός, Μπαινιτικός και Μαρτενσιτικός μετασχηματισμός.
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διαλέξεις Powerpoint. Υποστήριξη Μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Web of 
Knowledge. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Ατομική Εργασία  για τις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις  

8 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος: 100 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Θεωρητικές και Υπολογιστικές από όλο το εύρος
του διδαχθέντος μαθήματος

- Διαμορφωτική ή συμπερασματική δοκιμασία
- Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Εργαστηριακή Εργασία Πεπραγμένων  (50%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Porter, David A, Phase transformations in metals and alloys / David A. Porter, Kenneth E. Easterling, 
and Mohamed Y. Sherif, CRC Press, c2009.ISBN: 9781420062106 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.10.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 + 1 = 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Μάθημα Δεξαμενής (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=texnologia_geothermikwn_pe
diwn 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα «Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων» αποτελεί το μάθημα εισαγωγής σε έννοιες σχετικές 
με τα Γεωθερμικά πεδία και ειδικότερα τον εντοπισμό και εκμετάλλευσή τους. Σκοπός του μαθήματος είναι η 
κατανόηση των φυσικών χαρακτηριστικών του γεω-περιβάλλοντος εντός του οποίου βρίσκονται οι πηγές 
γεωθερμικής ενέργειας και η ανάπτυξη της συνδυαστικής μεθοδολογίας που ακολουθείται στον τεχνικό 
σχεδιασμό ενός έργου εκμετάλλευσής της, στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, του εξοπλισμού και των 
υλικών, στη βελτιστοποίηση του κόστους, στην ασφαλή & περιβαλλοντικά συμβατή εκτέλεση του. 

Η επίλυση ασκήσεων εκ μέρους των φοιτητών και η ακόλουθη συζήτηση επί των εργασιών τους αποσκοπεί 
στην περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων τους να προσεγγίζουν με επιστημονικό τρόπο τεχνικά θέματα και 
να επιλύουν σχετικά προβλήματα στο πλαίσιο του γνωστικού τους αντικειμένου. 

Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει μελέτη και αναλυτική παρουσίαση εκ μέρους των 
φοιτητών ενός θέματος σχετικού με τον εντοπισμό, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση γεωθερμικών πεδίων 
με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην παρουσίαση τεχνικών θεμάτων σε ειδικευμένο ή/και σε μη 
ειδικευμένο κοινό. 

Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο λίθο γνώσεων για όσους εκ των φοιτητών επιθυμούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στο αντικείμενο της Γεωθερμίας σε Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό επίπεδο. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Αντιλαμβάνεται λεπτομερώς τις γεω(υδρο)λογικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των 

γεωθερμικών πεδίων και τις μεθόδους εντοπισμού τους 
• Περιγράφει και αναλύει τις παραμέτρους που σχετίζονται με το περιεχόμενο θερμικό φορτίο των 

γεωθερμικών πεδίων και την κίνηση των θερμών ρευστών σε αυτά 
• Γνωρίζει τα τεχνολογικά εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί η μεταφορά 

της γεωθερμικής ενέργειας στην επιφάνεια 
• Γνωρίζει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την όρυξη γεωθερμικών γεωτρήσεων 
• Σχεδιάζει βασικά συστήματα εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας 
• Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου και τη σύνδεση τους με το χρονοδιάγραμμα 

του έργου. 
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη μελέτη και παρουσίαση περαιτέρω εξειδικευμένων 

επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τη Γεωθερμία 
• Εχει επίγνωση της εξέλιξης της γεωθερμικής έρευνας και εκμετάλλευσης στον ελλαδικό χώρο 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Ομαδική εργασία 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
 
 
 
 
 

 

i. Περιοχές γεωθερμικών πόρων 
ii. Γεωθερμικά πεδία υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας, βελτιωμένα, μαγματικά, γεωπιεσμένα και αβαθή 
iii. Μέθοδοι εντοπισμού γεωθερμικών πεδίων 
iv. Γεωθερμικές γεωτρήσεις, εργαλεία, τεχνικές και ιδιαιτερότητες 
v. Μηχανική γεωθερμικών ταμιευτήρων, ιδιότητες ρευστών, ιδιότητες πορώδους μέσου, ροή, δοκιμές 

άντλησης, υπολογισμός διαθέσιμης ενέργειας ταμιευτήρων 
vi. Ανάπτυξη αβαθών γεωθερμικών συστημάτων 
vii. Ανάλυση και εκτίμηση κόστους ανάπτυξης γεωθερμικών πεδίων 
viii. Προσομοίωση ροής και μεταφοράς θερμότητας σε πορώδη μέσα 
ix. Ανάλυση και ερμηνεία ποιοτικών χαρακτηριστικών γεωθερμικών ρευστών  
x. Η γεωθερμία στην Ελλάδα 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

13 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση 
σχεδίων διαχείρισης έργου 

35 

Αυτοτελής Μελέτη 45 

Σύνολο Μαθήματος: 119 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) στην ελληνική γλώσσα που 
περιλαμβάνει: 

- Θεωρητικές έννοιες σχετικά με την εκμετάλλευση
γεωθερμικών πεδίων

- Επίλυση προβλημάτων (με χρήση ποσοτικών
δεδομένων) σχετικών με την εκμετάλλευση
γεωθερμικών πεδίων

ή 

ΙΙ. Δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας (90%) 
που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:  

- Αξιολόγηση γεωθερμικών συστημάτων
- Σχεδιασμό αξιοποίησης γεωθερμικού
συστήματος ανοιχτού/κλειστού κυκλώματος

- Δυναμικό και δυνατότητες αξιοποίησης
γεωθερμικού πεδίου (υψηλής & χαμηλής
θερμοκρασίας)

- Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
την αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων.

ΙΙΙ. Κατάθεση επιλυμένων ασκήσεων (10%) 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
- Καρυδάκης Γ.: Γεωθερμικά συστήματα, Αθήνα, 2016 
- Ochsner K.: Geothermal heat pumps, A guide for planning and installing, Taylor & Francis, 2008 
- Grant M., Bixley P.: Geothermal reservoir engineering, 2nd Ed., Elsevier, 2011 
- Huenges E., Ledru P.: Geothermal energy systems-Exploration, development and utilization, 2010 
- Dickson M., Fanelli M., Geothermal energy, John Wiley & sons, 1995 
- Watson A.: Geothermal Engineering (Fundamentals and Applications), Springer, 2013 
- Φυτίκας Μ., Ανδρίτσος Ν.: Γεωθερμία (Γεωθερμικά ρευστά: Εφαρμογές: Περιβάλλον), Εκδόσεις 

Τζιόλα, 2004 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεταλλευτική Οικονομία 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις  3 4 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

 Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

https://ocw.aoc.ntua.gr/courses/METAL110/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρουσιάζει θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στο αντικείμενο της 
Μεταλλευτικής Οικονομίας ή Οικονομικής. Η έμφαση δίνεται κυρίως στην ανάλυση της αγοράς των ορυκτών 
πρώτων υλών (ΟΠΥ), στους παράγοντες που επιδρούν στην προσφορά και στη ζήτηση αυτών, στην εμπορία 
και διαμόρφωση των τιμών, στην υποκατάσταση και ανακύκλωση μετάλλων, κλπ. Επίσης, εξετάζονται θέματα 
που αφορούν στις στρεβλώσεις της αγοράς των ΟΠΥ (μονοπώλια, ολιγοπώλια, καρτέλ,  κλπ.), στη 
φορολόγηση των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, στις άμεσες, έμμεσες και συνεπαγόμενες επιδράσεις της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας στην εθνική οικονομία, στην άριστη χρήση των μη ανανεώσιμων πόρων, κ.ά. 
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 
• Να γνωρίζουν τη λειτουργία της αγοράς των ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) υπό συνθήκες ελεύθερου 

ανταγωνισμού, μονοπωλίου και ολιγοπωλίου. 
• Να αξιολογούν τους παράγοντες που επιδρούν στην προσφορά και τη ζήτηση των ΟΠΥ. 
• Να κατανοούν την επίδραση φόρων, δασμών, και άλλων παρεμβάσεων στη λειτουργία της αγοράς των 

ΟΠΥ. 
• Να κατανοούν την έννοια της μεταλλευτικής προσόδου. 
• Να προσδιορίζουν την άριστη χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων βάσει του κανόνα του Hotelling. 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων  
- Αυτόνομη εργασία 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Αναζήτηση και χρήση υλικού από διεθνείς βάσεις 
δεδομένων 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις (ώρες) 39 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

31 

Αυτοτελής μελέτη 30 

  

  
  
Σύνολο Μαθήματος: 
 

100 

Εισαγωγή στη Μεταλλευτική Οικονομική. Συμβολή μεταλλευτικής βιομηχανίας: άμεσα, έμμεσα και 
συνεπαγόμενα οφέλη. Πολλαπλασιαστές. Ανάλυση αγορών ορυκτών πρώτων υλών υπό το πρίσμα της 
νεοκλασικής θεωρίας των τιμών. Ανταγωνιστική αγορά, μονοπώλια και ολιγοπώλια. Ελαστικότητες. Τιμές 
ΟΠΥ: κύκλοι, επίδραση παραγόντων σε προσφορά και ζήτηση, κλπ. Πρόβλεψη τιμών. Δασμοί, φόροι, 
επιδοτήσεις, ποσοστώσεις. Φορολόγηση μεταλλευτικών επιχειρήσεων. Πρόσοδος κατά Ρικάρντο. Πρόσοδος 
στενότητας. Άριστη χρήση μη ανανεώσιμων πόρων. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τρεις 
εναλλακτικούς τρόπους: 
 
(α) Αξιολόγηση βάσει τελικών εξετάσεων σε 
ποσοστό 100% 
(β) Αξιολόγηση βάσει τελικών εξετάσεων (50%) και 
συνοπτικών εργασιών (50%) 
(γ) Αξιολόγηση βάσει απαλλακτικής εργασίας (100%) 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Dasgupta, P.S. and heal, G.M. The optimal depletion of exhaustible resources  
Review of Economic Studies, Symposium, 1974. pp. 3–28. 
 
Hotelling, H. The Economics of Exhaustible Resources. Journal of Political Economy, vol. 39, April 1931: 
pp. 137–175. 
 
Pindyck, R.S. Optimal exploration and production of non-renewable resources. Journal of Political Economy 
vol. 86, no. 5, October 1978, pp. 841–861. 
 
Βλάχου, Α. (2001). Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, τ. α' - Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Κριτική ΑΕ. 
 
Επιπλέον, κάθε χρόνο δίνεται σχετικό υλικό από διάφορες διεθνείς βάσης αναζήτησης δεδομένων 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις  3 4 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

 Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://perseus.thermo.mech.ntua.gr/environ-develop/el 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το διασχολικό μάθημα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ», αποτελεί μια πρωτοποριακή προσπάθεια,  
προσφέρεται ως οριζόντιο μάθημα για όλους τους προπτυχιακούς σπουδαστές του ΕΜΠ προκειμένου να 
διερευνήσει τη διασύνδεση μεταξύ της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας μας και της προστασίας του 
περιβάλλοντός της. Το μάθημα οργανώθηκε στη βάση σειράς διαλέξεων όπου για κάθε θέμα αναπτύσσεται 
μια γόνιμη διαλεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του δίπολου «Ανάπτυξη» ή «Περιβάλλον».  
 
Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από όλες τις Σχολές του ΕΜΠ αλλά και 
αρκετοί καταξιωμένοι ερευνητές, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του χώρου. Στη διαδικασία αυτή ενεργή 
συμμετοχή έχουν οι σπουδαστές που παρακολουθούν το μάθημα οι οποίοι προερχόμενοι από όλες τις Σχολές 
του ΕΜΠ φέρνουν την δική τους οπτική στην συζήτηση. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου οι 
σπουδαστές σε μικρές ομάδες επεξεργάζονται ένα σχετικό με το μάθημα θέμα αναπτύσσοντας τεκμηριωμένη 
επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά κάθε φορά. 
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
- αναδείξει την πολύπλοκη φύση των σύγχρονων αναπτυξιακών, τεχνολογικών περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και να αντιληφθούν με την αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας και της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης, ανοίγοντας ρήγματα στην, κατά τεκμήριο, 
περιορισμένη οπτική γωνία της σχολής τους.  

- έρθουν σε επαφή με τα πραγματικά διλήμματα που αύριο θα αντιμετωπίσουν, πολλά εκ των οποίων 
δεν λύνονται αποκλειστικά στο τεχνολογικό πεδίο.  

- έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση των προβλημάτων αυτών.  
- όχι απλά παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις, αλλά να δοκιμαστεί στην διαδικασία της τεκμηρίωσης 

της γνώμης τους 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων 
- Ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycources 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις (ώρες) 36 
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και 
άρθρων 

24 

Εκπόνηση ομαδικής εργασίας 40 

  

  
  
Σύνολο Μαθήματος: 
 

100 

Κάθε χρόνο, οι διαλέξεις επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή όπως είναι η κλιματική 
αλλαγή, η κυκλική οικονομία. Τα θέματα προσεγγίζονται κάθε φορά όχι μόνο από την επιστημονική και 
τεχνολογική σκοπιά αλλά και από την πλευρά της κοινωνίας. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
 
Παρουσίαση/εξέταση ομαδικής εργασίας 

ή 
Γραπτή εργασία 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Κάθε χρόνο δίνεται σχετικό υλικο 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ   ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.32.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=rythmiseis_automatos_elegxos 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των ρυθμίσεων και του αυτομάτου ελέγχου. 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες και στη σημασία των 
ρυθμίσεων και του αυτομάτου ελέγχου των διεργασιών. Οι σπουδαστές μαθαίνουν για την εισαγωγή και 
τις βασικές αρχές. Μαθηματικές μέθοδοι για συστήματα αυτόματου ελέγχου. Δυναμική συμπεριφορά 
συστημάτων. Μετρήσεις. Όργανα ελέγχου και σχεδιασμός τους. Μέθοδοι εκτίμησης σταθερότητας 
συστημάτων. Εφαρμογές αυτόματου ελέγχου και ρύθμισης στο σχεδιασμό συστημάτων αυτόματου 
ελέγχου. 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας στις διεργασίες 
των ρυθμίσεων και του αυτομάτου ελέγχου σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων και του αυτομάτου ελέγχου των 

διεργασιών. 
• Έχει γνώση των ιδιοτήτων και των τεχνικών διεργασιών που προκύπτουν στις ρυθμίσεις και τον 

αυτόματο έλεγχο. 
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις βασικές παραμέτρους στις ρυθμίσεις κα στον αυτόματο έλεγχο πού 

χρησιμοποιούνται σε μία περίπτωση έργου και να εκτιμήσει το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών στην 
υλοποίηση του έργου. 

• Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία και τις ιδιότητες των ρυθμίσεων και του αυτόματου ελέγχου 
κατά τις διάφορες διεργασίες. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Εξειδικευμένο Λογισμικό MS-EXCEL, MATLAB 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 26 

i. Εισαγωγή. 
ii. Βασικές αρχές. 
iii. Μαθηματικές μέθοδοι για συστήματα αυτόματου ελέγχου. 
iv. Δυναμική συμπεριφορά συστημάτων. 
v. Μετρήσεις. 
vi. ‘Οργανα ελέγχου και σχεδιασμός τους. 
vii. Μέθοδοι εκτίμησης σταθερότητας συστημάτων. 
viii. Εφαρμογές αυτόματου ελέγχου και ρύθμισης στο σχεδιασμό συστημάτων αυτόματου ελέγχου. 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 

13 

Συγγραφή εργασίας / ασκήσεων 13 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος: 102 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Επίλυση 3 θεμάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα

ΙΙ. Ασκήσεις (20%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Ν. Κουμούτσος, Β. Λυγερού, Γ. Μπάφας, Δυναμική Συστημάτων και Ρύθμιση Διεργασιών, Εκδόσεις ΕΜΠ, 
1990. 
G. Stephanopoulos, Chemical Process Control: An Introduction to Theory and Practice, Prentice Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey, 1984.
T.E. Marlin, Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance,
McGraw-Hill, New York, 1995.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.11.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις  3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Γενικού υποβάθρου (Δεξαμενή) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί μάθημα δεξαμενής στο οποίο οι σπουδαστές μαθαίνουν για τις γεωλογικές διεργασίες που 
δρουν στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου τα τελευταία 200 εκατ. χρόνια περίπου και οδήγησαν στη σημερινή 
εικόνα του Ελλαδικού χώρου και ταυτόχρονα πως οδήγησαν στην ανάπτυξη διαφόρων κοιτασμάτων μεταλλευμάτων 
και βιομηχανικών ορυκτών.  

Δίνονται στοιχεία τεκτονικής γεωλογίας και γεωδυναμικής για την αναγνώριση/διάκριση των γεωτεκτονικών ενοτήτων 
του ελλαδικού χώρου και πως οι ενότητες αυτές αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα παλαιοπεριβάλλοντα. 

Αναπτύσσονται με λεπτομέρεια οι γεωλογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτά, γίνονται παλαιογεωγραφικές 
αναπαραστάσεις και εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τελικά δημιουργούνται διάφορες συγκεντρώσεις οικονομικού 
ενδιαφέροντος στο φλοιό. Ποιες από αυτές τις οικονομικού ενδιαφέροντος συγκεντρώσεις συνδέονται διεργασίες σε 
βάθος στο φλοιό και ποιες συνδέονται με επιφανειακές διεργασίες και τελικά δίνονται οι σημαντικότεροι τύποι 
κοιτασμάτων που χαρακτηρίζουν τον Ελλαδικό χώρο (π.χ. Cr, Al, μαγνησίτης, μάρμαρα, ασβεστόλιθοι και αδρανή, 
κοιτάσματα επιθερμικού και πορφυρικού τύπου για Au κλπ). 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Αναγνωρίζει ποιοι πιθανοί τύποι κοιτασμάτων και κατά συνέπεια χρήσιμων συστατικών μπορούν να 

βρεθούν στον Ελλαδικό χώρο. 
• Αναγνωρίζει τον τύπο του κοιτάσματος και να συσχετίζει τη γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας με την 

κοιτασματολογία. 
• Αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα γεωλογικά, τεκτονικά και γεωδυναμικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής και να 

αναγνωρίζει τους πιθανούς τύπους κοιτασμάτων που μπορεί να εντοπίσει. 
• Να αναγνωρίζει πιθανούς τύπους κοιτασμάτων σε περιοχές όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα, 

όπως π.χ. ο χώρος του Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου, για τον καθορισμό του μεταλλευτικού δυναμικού 
της Ελλάδας. 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές.  
 
 
 

 

i. Εξετάζεται το ευρύτερο γεωλογικό/γεωδυναμικό πλαίσιο του Ελλαδικού χώρου και πως έχει 
προκύψει τα τελευταία 200 εκατ. χρόνια περίπου. 

ii. Δίνονται στοιχεία για τη διάκριση των γεωτεκτονικών ενοτήτων του Ελλαδικού χώρου σε 
«Εσωτερικές» και «Εξωτερικές», ανάλογα με τις φάσεις τεκτονισμού που έχουν υποστεί οι 
σχηματισμοί. 

iii. Εξετάζονται οι γεωλογικές διεργασίες (τεκτονισμός, μαγματισμός-ηφαιστειότητα, γεωδυναμική 
εξέλιξη, αποσάθρωση/διάβρωση κλπ) και πως αυτές επηρέασαν τον Ελλαδικό χώρο και συνέβαλαν 
στη δημιουργία και ανάπτυξη του σημερινού Ελλαδικού χώρου, αλλά και στην ανάπτυξη διαφόρων 
τύπων κοιτασμάτων.  

iv. Γίνεται αναφορά στις μαγματικές - υδροθερμικές διεργασίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη 
υδροθερμικών κοιτασμάτων (πορφυρικού τύπου, επιθερμικού τύπου, τύπου Skarn κλπ) στον χώρο 
της σημερινής Θράκης, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, του ΒΑ Αιγαίου και της 
Αττικοκυκλαδικής και πως οι διεργασίες αυτές συντελούνται σήμερα στο κεντρικό και Νότιο Αιγαίο.  

v. Δίνεται έμφαση στις μεταλλοφορίες που συνδέονται με οφιολιθικά συμπλέγματα, είτε πρωτογενώς 
(π.χ. κοιτάσματα χρωμίτη στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Μακεδονία), 
είτε δευτερογενώς μέσω διαδικασιών εξαλλοίωσης/αποσάθρωσης και μεταφοράς (π.χ. κοιτάσματα 
βωξίτη στη Δυτική Στερεά Ελλάδα). 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ατομικές και ομαδικές εργασίες 
που εστιάζουν στη μελέτη 
διαφόρων τύπων κοιτασμάτων 
και τη σχέση τους με τη 
γεωδυναμική εξέλιξη του 
Ελλαδικού χώρου, όπως επίσης 
και εργασίες που εξετάζουν την 
παρουσία άλλων τύπων 
κοιτασμάτων σε θέσεις του 
Ελλαδικού χώρου και δυνητικά 
μπορούν να οδηγήσουν σε 
αύξηση του μεταλλευτικού 
δυναμικού της χώρας 
 

40 

Αυτοτελής Μελέτη 44 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
110 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Προφορική εξέταση που περιλαμβάνει: 

- Γραπτή εργασία στην οποία εξετάζεται ο τρόπος και η 
μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου, η χρήση της 
σχετικής βιβλιογραφίας και της συνοχής/ανάπτυξης/δομής 
του κειμένου (85%) 

-  Δημόσια παρουσίαση (15%) 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Economou, M., Dimou, E., Economou, G., Migiros, G., Vacondios, I., Grivas, E., Rassios, A. & Dabitzias, S. 
(1986). Chromite deposits of Greece. In: Chromites, Theophrastus Publ., 129-159. 
Κατσικάτσος, Γ. Χ. (1992) Γεωλογία της Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, 451p. 
Παπανικολάου, Δ. Ι. (1986) Γεωλογία της Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας, 240p. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.12.8.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

 Δεξαμενής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :   - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των φοιτητών βασικών εννοιών και ορισμών των Βιομηχανικών 
Ορυκτών και Πετρωμάτων. Παρέχει γνώση σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών 
βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων (κοιτάσματα/εμφανίσεις, αποθέματα, χρήσεις).  Δίνει το θεωρητικό 
υπόβαθρο των παραγόντων αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. Αναφέρεται στις κύριες 
χρήσεις και εφαρμογές βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. Παρουσιάζει κλασσικές και σύγχρονες 
μεθόδους ανάλυσης βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. Αναφέρεται σε μεθόδους ενεργοποίησης 
βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων και διαμορφώνει το υπόβαθρο για τη διερεύνηση νέων εφαρμογών 
βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. 
Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων 
(κοιτάσματα/εμφανίσεις, αποθέματα, χρήσεις). 
Να γνωρίζει τους παράγοντες αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. 
Να γνωρίζει τις κύριες χρήσεις και εφαρμογές βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. 
Να εφαρμόζει κλασσικές και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. 
Να αναζητά και να προτείνει μεθόδους ενεργοποίησης βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. 
Να διερευνά νέες εφαρμογές βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων.  
 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στη 
Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές.  
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 30 

Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα. Βασικές Έννοιες-Ορισμοί. 
Ελληνικά βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα. Παλιά και νέα κοιτάσματα. Εμφανίσεις. 
Παράγοντες αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. 
Κύριες χρήσεις και εφαρμογές βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. 
Μηχανική και θερμική ενεργοποίηση βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. 
Μέθοδοι ανάλυσης βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. 
Χημισμός, ορυκτολογική σύσταση, ιστός-υφή, παραγένεση, γενετικοί τύποι, οριακή περιεκτικότητα,  
παγκόσμια παραγωγή και αποθέματα, κύριες χρήσεις των παρακάτω βιομηχανικών ορυκτών και 
πετρωμάτων: Μπεντονίτης, Καολίνης, Ατταπουλγίτης, Αργιλοχώματα, Ζεόλιθοι, Βαρύτης-Βιθερίτης, 
Φθορίτης, Αμίαντος, Μαγνησίτης, Τάλκης, Άστριοι, Εβαπορίτες, Κίσσηρις, Περλίτης, Φωσφάτα, Χαλαζίας, 
Χουντίτης-Υδρομαγνησίτης, Ασβεστόλιθοι, Δολομίτες, Αδρανή. 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εργαστηριακή Άσκηση 30 

Συγγραφή εργασίας 40 

Αυτοτελής Μελέτη 20 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή Εργασία (50%) 
Δημόσια Παρουσίαση (50%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Βιβλία Διδασκαλίας 
Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα – Σημειώσεις, ΕΜΠ, Θ. Περράκη 
 Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 

 Evans. Ore Geology and Industrial Minerals, 1997.  
 Harben P. W. and Kuzvart M. Industrial Minerals: A Global Geology, 1997  
 Kogel J.E. and Trivedi N.C., Industrial Minerals & Rocks: Commodities, Markets, and Uses 7th Edition, 2006 
 Kucera M., Industrial Minerals and Rocks, Volume 18, 1st Edition, 1984. 
 Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
American Mineralogy 
Applied Clay Sciences 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Μεταλλειολόγων και Μεταλλουργών Μηχανικών 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.33.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία μηχανουργικών διεργασιών 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 1 4 
Εργαστήριο 3  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

Όχι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cid
Req=METAL1046  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις μηχανουργικές κατεργασίες. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην πειραματική εξοικοίωση του φοιτητή με τα συστήματα μηχανουργικών 
κατεργασιών (λεπτά υμένια, παχέα υμένια, σκόνες, ταχέως ψυχόμενα υλικά) 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να έχει αντίληψη για τις βασικές 
τεχνικές κατασκευής λεπτών και παχέων υμενίων, κόνεων και ταχέως ψυχόμενων υλικών 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1046
http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1046
http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1046
http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php?cidReq=METAL1046
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη ανάπτυξη υμενίων, κόνεων και άμορφων υλικών 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Τεχνολογίες παρασκευής λεπτών υμενίων, υβριδικών στοιχείων, κόνεων και άμορφων κραμάτων 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στο εραγστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Όχι 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις (σε ώρες) 26 
Εργαστηριακές ασκήσεις 
 

26 

  
Αυτοτελής Μελέτη 52 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
104 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Κατασκευαστική εργασία (100%) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

        1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ MMM 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 4.5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

 ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1006 

         2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα Γεωδαισία και Τοπογραφία Μεταλλείων οδηγεί σε μαθησιακά αποτελέσματα 
επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να: 

- γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των οργάνων που χρησιμοποιούνται στις
γεωδαιτικές εργασίες (γεωδαιτικού σταθμού και ψηφιακού χωροβάτη)

- γνωρίζουν τις βασικές αρχές των μεθόδων μέτρησης και να πραγματοποιούν μετρήσεις
(γωνιών, μηκών, υψομετρικών διαφορών)

- πραγματοποιούν τις αναγκαίες διορθώσεις στις μετρήσεις και να υπολογίζουν στοιχεία θέσης
(2D, 3D)

- γνωρίζουν τις βασικές αρχές μέτρησης των δορυφορικών συστημάτων  εντοπισμού θέσης
- εξηγούν τις παραπάνω διαδικασίες σε σειρά ασκήσεων μελέτης (αυτόνομη μελέτη)
- συνθέτουν τις παραπάνω γνώσεις σε ένα ολοκληρωμένο θέμα εξαμήνου (ομαδική εργασία)
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

        3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

         4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διαλέξεις σε Power point, χρήση διαφανειών και 
βοηθητική χρήση μαυροπίνακα 

Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις (ώρες) 26 

Το μάθημα Γεωδαισία και Τοπογραφία Μεταλλείων ασχολείται με τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς των βασικών 
γεωδαιτικών μεγεθών: γωνιών, μηκών και υψομετρικών διαφορών. Περιγράφονται οι βασικές αρχές των συστημάτων 
αναφοράς, της μέτρησης των παραπάνω μεγεθών, τα όργανα που χρησιμοποιούνται και οι μέθοδοι μέτρησης. Επίσης, 
δίνονται οι γενικές αρχές και τα όργανα που χρησιμοποιούνται στα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης. Το 
μάθημα ολοκληρώνεται με τις βασικές αρχές των δικτύων (οριζοντίου και κατακορύφου ελέγχου), στις αποτυπώσεις 
και χαράξεις  ενώ δίνεται έμφαση στις υπόγειες εργασίες των παραπάνω διαδικασιών. 

Οι ενότητες που καλύπτονται είναι: Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς, Μετρήσεις γωνιών (όργανα, μέθοδοι μέτρησης, 
υπολογισμοί), Μετρήσεις μηκών (όργανα και συστήματα μέτρησης, μέθοδοι, διορθώσεις και αναγωγές), Υψομετρία 
(μέθοδοι προσδιορισμού, μεθοδολογία μετρήσεων, όργανα, υπολογισμοί και διορθώσεις), Δορυφορικά συστήματα 
εντοπισμού θέσης (όργανα, απόλυτος εντοπισμός), Δίκτυα οριζοντίου ελέγχου,  μέθοδοι πύκνωσης δικτύων, 
αποτυπώσεις, χαραξεις, χωματισμοί 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Άσκηση πεδίου (Field work) 39 

Εργαστηριακών Ασκήσεων 
(Laboratory work) 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και 
άρθρων. (Study and analysis of 
scientific papers and book 
chapters) 

17 

Φροντιστήριο (Seminars) 
Εκπόνηση μελέτης (Case study) 

0 

Αυτοτελής Μελέτη (Autonomous 
study) 

30 

Σύνολο Μαθήματος: 
112 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

1. Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
2. Παράδοση ασκήσεων στο τέλος κάθε ενότητας (Σύνολο 7).
3. Παράδοση φακέλου ομαδικής εργασίας και προφορική
εξέταση
4. Οι ασκήσεις και η ομαδική εργασία βαθμολογούνται  μαζί με
την προφορική εξέτασή τους και έχουν βάρος 0.3, ενώ η 
γραπτή εξέταση καλύπτει το 0.7 της τελικής (ολικής) 
βαθμολογίας. 

       5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1) Γεωργόπουλος Γ., Β. Γκίκας, Β. Τελειώνη, Μ. Τσακίρη (2016) Γεωδαισία - δίκτυα, αποτυπώσεις, χαράξεις.
Σημειώσεις μαθήματος, ΣΑΤΜ. ΕΜΠ

2) Anderson J. & E. Mikhail (1998) Surveying: Theory and Practice. McGraw Hill.7th Edition. ISBN 0-07-
015914-9

3) Koos Landman, Terry Hunter, Jay Jackson (2017) An Introduction to Engineering Surveying Paperback, 
ISBN-13: 978-9385998997

4) McCormac J., W. Sarasua, W. Davies (2012) Surveying. Wiley, 6th Edition.

5) Rueger J.M. (1996) Electronic Distance Measurement. An Introduction. Springer- Verlang, Berlin, N York

6) Kahmen H., W. Faig (1988) Surveying. deGruyter, Berlin, New York

7) Schofield, W.  M. Breach (2007) Engineering Surveying.  Butterworth-Heinemann Ltd (publisher)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.07.8 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογία της Στερεάς Κατάστασης 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις  2 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=texnologia_stereas_katastasis 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα που επιχειρεί να συσχετίσει τις ιδιότητες των στερεών 
υλικών με τη δομή και τη χημεία τους. 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις θεμελειώδεις ιδιότητες της στερεάς 
κατάστασης οι απορρεόυν από τη φύση των χημικών δεσμών, την ηλεκτρονιακή δομή, την κρυσταλλική δομή και 
την τελική μικροδομή του υλικού. 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Να έχει γνώση των θεμελειωδών ιδιοτήτων της ύλης. 
• Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της δομής των στερεών υλικών  
• Να μπορεί να συσχετίζει τις τελικές ιδιότητες των υλικών με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ύλης και 

της δομής. 
• Να γνωρίζει τους μηχανισμούς που επιδρούν στις ιδιότητες.  

 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Διαλέξεις 26 
  
  

 
i. Ατομική δομή, χημικοί δεσμοί, συσχέτιση με ιδιότητες 
ii. Βασικές αρχές κρυσταλλογραφίας. 
iii. Ατέλειες δομής – Στερεά διαλύματα  
iv. Η νανοδομή και οι ιδιότητές της. 
v. Η δομή των άμορφων στερεών. 
vi. Η επιφάνεια των στερεών. 
vii. Διάχυση στη στερεά κατάσταση – Πυρήνωση και ανάπτυξη των κρυστάλλων 
viii. Η ηλεκτρονιακή δομή – Ημιαγωγιμότητα 
ix. Ημιαγώγιμες διατάξεις 
x. Ιδιότητες και συσχέτιση με δομή: Μηχανικές ιδιότητες  
xi. Θερμικές ιδιότητες 
xii. Ηλεκτρικές, διηλεκτρικές, Θερμοηλεκτρικές ιδιότητες 
xiii. Οπτικές ιδιότητες των στερεών υλικών. Οπτοηλεκτρονικά υλικά. 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

  

Αυτοτελής Μελέτη 94 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
120 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• Αθηνά Τσετσέκου, Διδακτικές σημειώσεις “Τεχνολογία Επιφανειών”, Αθήνα 2015  
• Callister Wιlliam D., “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 9η Έκδοση, 2016. 
•  Ibach Harald, Luth Hans, Επιμέλεια - μετάφραση: Βες Σωτήριος, Μετάφραση: Παλούρα Ελένη, Αναγνωστόπουλος 

Αντώνης, Πολάτογλου Χαρίτων, “Φυσική Στερεάς Κατάστασης”, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.,1η έκδ./2011.  
• C.KITTEL, “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ”, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, 5η Έκδοση 1979. 
• ASHCROFT, MERMIN, “ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, 1η Έκδοση/2012. 



  

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κατεύθυνση: 
 

1. Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον 

Κατ΄ εκλογήν Υποχρεωτικά 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
                                                                                                                                         Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ.   Φροντ. 
 

 

 
7.2.34.9 1. Τεχνολογία Επεξεργασίας 

Υγρών Αποβλήτων 
 

2 
 

1 
 

- 
7.1.17.9 2. Διάθεση Στερεών Αποβλήτων,    

 Ανακύκλωση Υλικών 1 1 - 
7.2.35.9 3. Περιβαλλοντική Χημεία &    

 Μηχανισμοί Κινητικότητας Ρύπων 2 2 - 
7.1.18.9 4. Διαχείριση Περιβάλλοντος-    

 Νομοθεσία 2 - - 
 

 
 
 

2. Μεταλλευτική Τεχνολογία 

Κατ΄ εκλογήν Υποχρεωτικά 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
                                                                                                                                         Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ.   Φροντ. 
 

 

 
7.1.20.9 1. Εφαρμοσμένη Γεωφυσική 2 2 - 
7.1.21.9 2. Σχεδιασμός Υπαιθρίων    

 Εκμεταλλεύσεων 2 1 - 
7.1.22.9 3. Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων 2 2 - 
7.1.23.9 4. Σχεδιασμός Υπογείων    

 Εκμεταλλεύσεων 3 1 - 
7.1.24.9 5. Μηχανική Πετρελαίων 2 1 - 
7.3.15.9 6. Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις &    

 Τεκτονική Ανάλυση 2 1 - 
 



  

3. Γεωτεχνολογία 

Κατ΄ εκλογήν Υποχρεωτικά 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
                                                                                                                                         Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ.   Φροντ. 
 

 
7.1.25.9 1. Εφαρμοσμένη Γεωφυσική 2 2 - 
7.1.26.9 2. Υπόγεια έργα 1 - 1 
7.1.27.9 3. Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων 2 2 - 
7.3.13.9 4. Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία 2 1 - 
7.3.14.9 5. Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς    

 Γεωλογικών Σχηματισμών 2 1 - 
7.3.15.9 6. Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις &    

 Τεκτονική Ανάλυση 2 1 - 
 

 
 
 

4. Μεταλλουργικές Διεργασίες 

Κατ΄ εκλογήν Υποχρεωτικά 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
                                                                                                                                         Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ.   Φροντ. 
 

 
7.2.36.9 1. Σχεδιασμός Αντιδραστήρων 2 1 - 
7.2.37.9 2. Σχεδιασμός και Τεχνικοοικονομική    

 Ανάλυση Μεταλλουργικών    

 Βιομηχανιών 2 2 - 
7.2.38.9 3. Μελέτη και Σχεδιασμός    

 Εργοστασίων Εμπλουτισμού 2 2 - 
7.2.23.9 4. Μεταλλουργία Μη    

 Σιδηρούχων Μετάλλων 2 - 1 
7.2.46.9 5. Πυρίμαχα Υλικά 2 1 - 

 



  

5. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 
 

Κατ΄ εκλογήν Υποχρεωτικά 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
                                                                                                                                         Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ.   Φροντ. 
 

 
7.2.41.9 1. Τεχνολογία Επιφανειών 2 2 - 
7.2.42.9 2. Μεταλλοτεχνία 3 1 - 
7.2.43.9 3. Μορφοποίηση Πολυμερών    

 και Σύνθετων Υλικών 2 1 - 
7.2.44.9 4. Φυσική Μεταλλουργία Σιδήρου    

 και Χάλυβα 2 2 - 
7.2.45.9 5. Βιομηχανικά Κράματα 2 1 - 
7.2.46.9 6. Πυρίμαχα Υλικά 2 1 - 

 

 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Επιλογή μέχρι 3 μαθήματα) 
 
 

Κωδικός Μαθήματα Ώρες 
                                                                                                                                         Ασκήσεις 

Διδασκαλίας      Εργαστ.   Φροντ. 
 

 
7.1.25.9 1. Διαχείριση Έργου 2 1 - 
6…….9. 2. Γεωγραφικά Συστήματα    

 Πληροφοριών 2 2 - 
7.1.26.9 3. Προσομοίωση Μεταλλευτικών    

 Συστημάτων 2 1 - 
7.3.15.9 4. Εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία 1 2 - 
7.2.46.9 5. Στατιστικές Μέθοδοι στην Έρευνα    

 και στην Παραγωγή 2 1 - 
7.3.16.9 6. Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία 1 2 - 
7.2.47.9 7. Κονιομεταλλουργία 2 1 - 
7.2.48.9 8. Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση 2 2 - 
7.1.27.9 9. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 2 1 - 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7110 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

                                      Διαλέξεις και Ασκήσεις 2 ώρες θεωρία  
1 ώρα ασκήσεις 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1058 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα περιλαμβάνεται στα κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης "Περιβαλλοντική 
Μηχανική & Γεωπεριβάλλον" του 9ου εξαμήνου και διδάσκεται με θεωρητικές διαλέξεις καθώς και με 
φροντιστηριακές ασκήσεις.  Παρουσιάζονται οι φυσικές και βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων και η μεθοδολογία  σχεδιασμού των αντιστοίχων εγκαταστάσεων. Γίνεται επίσης εκτενής 
αναφορά στην ανάλυση των βιολογικών αντιδραστήρων. 

Η ύλη διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες: 

1. Εισαγωγικοί ορισμοί και έννοιες σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων 
(όπως οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  - θερμοκρασία, χρώμα, γεύση, οσμή -, θολερότητα, 
κατηγορίες στερεών – ολικά, αιωρούμενα, διαλυτά, καθιζάνοντα, πτητικά, σταθερά στερεά – 
μεταλλικά ιόντα, οργανικοί ρυπαντές, θρεπτικά συστατικά – ενώσεις αζώτου, φωσφόρου – 
βιολογικές παράμετροι, παθογόνοι μικροοργανισμοί)     

2. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης μικροοργανισμών, καμπύλη ανάπτυξης μικροβιακού πληθυσμού, 
κινητικές εξισώσεις ανάπτυξης, εξίσωση Monod, ειδικές περιπτώσεις. 

3. Βιοχημικά απαιτούμενο  οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) και χημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD), μέθοδοι μέτρησης, σημασία. 

4. Διεργασίες απομάκρυνσης στερεών: Καθίζηση διακριτών σωματιδίων (καθίζηση τύπου Ι), 
πρωτοβάθμια καθίζηση (καθίζηση τύπου ΙΙ), Πάχυνση (καθίζηση τύπου ΙΙΙ και ΙV). Μεθοδολογία 
σχεδιασμού δεξαμενών εξάμμωσης, πρωτοβάθμιας επεξεργασίας και παχυντών.   

5. Αρχές σχεδιασμού βιολογικών αντιδραστήρων. Βασικές αρχές, ισοζύγια μάζας, βιολογικοί 
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αντιδραστήρες ασυνεχούς λειτουργίας (batch reactors), βιολογικοί αντιδραστήρες πλήρους 
ανάδευσης συνεχούς λειτουργίας χωρίς και με ανακυκλοφορία (continuous stirred tank reactors, 
CSTR without and with recycling), βιολογικοί αντιδραστήρες εμβολικής ροής (plug flow reactors),  
βιολογικοί αντιδραστήρες ακινητοποιημένης βιομάζας (immobilized biological reactors). 

6. Σύγκριση βιολογικών αντιδραστήρων (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα). 
7. Αναερόβια χώνευση αποβλήτων, αναερόβιες βιοχημικές δράσεις, παραγωγή βιοαερίου.    

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες των βιολογικών 
συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και την κατανόηση όλων των σταδίων επεξεργασίας μιας 
πλήρους μονάδας επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

1. Γνωρίζει και να αξιολογεί το σύνολο των φυσικοχημικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την 
ποιότητα ενός υγρού αποβλήτου καθώς και να γνωρίζει τις εργαστηριακές μεθόδους και τεχνικές για 
την μέτρηση των παραμέτρων αυτών. 

2. Κατανοεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων και την χρήση αυτών στις 
τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

3. Εφαρμόζει τις αρχές που έχει διδαχθεί για να σχεδιάσει τις επιμέρους μονάδες μιας εγκατάστασης 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

4. Αναλύει τους λόγους για τους οποίους μια μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων λειτουργεί 
σωστά και αναγνωρίζει τις αιτίες για τις οποίες μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας ή 
μειωμένης απόδοσης.        

5. Συνεργάζεται με μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων π.χ. χημικούς μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, 
μηχανικούς περιβάλλοντος στον σχεδιασμό και την επίλυση ζητημάτων επεξεργασίας αποβλήτων. 

6. Επεκτείνει τις δεξιότητες του/της σε αντίστοιχα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. τεχνολογίες 
βιοαποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών).   

 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία ή 
• Ομαδική Εργασία 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Υπολογιστικές ασκήσεις που 
εστιάζουν στον σχεδιασμό των 
μονάδων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων 
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Ατομική / Ομαδική Εργασία 
για τον σχεδιασμό μίας 
μονάδας επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων  

30 

Αυτοτελής Μελέτη 30 

  

i. Εισαγωγικές έννοιες. Εισαγωγικές έννοιες στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων (θολερότητα 
αιωρούμενα στερεά, διαλυτό οξυγόνο , παθογόνοι μικροοργανισμοί κλπ.) 

ii. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης μικροοργανισμών - 
καμπύλη ανάπτυξης πληθυσμού - Το κινητικό πρότυπο του Monod. Άλλα κινητικά πρότυπα. 

iii. BOD/COD. Βιοχημικά απαιτούμενο Οξυγόνο  (BOD) - Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) - Ορισμοί, 
Σημασία, Μέθοδοι μέτρησης. 

iv. Καθίζηση τύπου Ι. Καθίζηση τύπου Ι  - Καθίζηση διακριτών σωματιδίων.  Σχεδιασμός Δεξαμενών 
Εξάμμωσης. 

v. Καθίζηση τύπου II. Καθίζηση τύπου II. Σχεδιασμός δεξαμενών πρωτοβάθμιας καθίζησης – Ασκήσεις. 
vi. Καθίζηση τύπου ΙΙΙ. Καθίζηση τύπου ΙΙΙ. Σχεδιασμός παχυντών – Ασκήσεις 
vii. Βιολογικοί αντιδραστήρες ασυνεχούς λειτουργίας. Βιολογικοί αντιδραστήρες ασυνεχούς λειτουργίας 

(Batch)- Ισοζύγια μάζας - Σχεδιασμός λειτουργίας – Ασκήσεις 
viii. Βιολογικοί αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας. Βιολογικοί αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας 

(Completely Stirred Tank Reactors CSTR)- Ισοζύγια μάζας - Σχεδιασμός λειτουργίας – Ασκήσεις. 
ix. Βιολογικοί αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας με επανακυκλοφορία ιλύος. Βιολογικοί αντιδραστήρες 

συνεχούς λειτουργίας με επανακυκλοφορία ιλύος (Completely Stirred Tank Reactors CSTR with 
Recycling)- Ισοζύγια μάζας - Σχεδιασμός λειτουργίας – Ασκήσεις.  

x. Βιολογικοί αντιδραστήρες εμβολικής ροής με ή χωρίς επανακυκλοφορία ιλύος. Βιολογικοί 
αντιδραστήρες εμβολικής ροής με ή χωρίς επανακυκλοφορία ιλύος (Plug Flow Bioreactors)- Ισοζύγια 
μάζας - Σχεδιασμός λειτουργίας – Ασκήσεις. 

xi. Βιολογικοί αντιδραστήρες ακινητοποιημένης βιομάζας  με ή χωρίς επανακυκλοφορία ιλύος. Βιολογικοί 
αντιδραστήρες ακινητοποιημένης βιομάζας  με ή χωρίς επανακυκλοφορία ιλύος (Biofilm Reactors)- 
Ισοζύγια μάζας - Σχεδιασμός λειτουργίας – Ασκήσεις. 

xii. Σύγκριση Βιολογικών Αντιδραστήρων. 
xiii. Επαναληπτικές συνδυαστικές μεγάλες ασκήσεις σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων.  
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Σύνολο Μαθήματος: 
 

100 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
 

- Θέματα θεωρίας 
- Επίλυση προβλημάτων    
 

ΙΙ. Ατομική /   Ομαδικής  Εργασίας (20%) 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ενδεικτική Ελληνική βιβλιογραφία διαθέσιμη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. 

Κούγκολος Α. & Σαμαράς Π. (μτφ.), Μηχανική υγρών αποβλήτων: επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση, 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2006-2007. 
(Πρωτότυπη έκδοση: Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th ed., Metcalf & Eddy, Inc., revised 
by G. Tchobanoglous, F.L. Burton & H.D. Stensel, Boston: McGraw-Hill, 2003). 

Shuler M.L., F. Kargi, Δ. Κέκος, Φ. Κολίσης, Β. Μακρής κ.ά. Μηχανική βιοδιεργασιών: βασικές έννοιες, 
Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2005. (Πρωτότυπη έκδοση: Bioprocess Engineering: Basic 
concepts, M.L. Shuler & F. Kargi, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1992). 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Επεξεργασία και διάθεση 
αποβλήτων, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2001. 

Αγγελάκης, Α.Ν. & Tchobanoglous, G., Υγρά απόβλητα: Φυσικά συστήματα επεξεργασίας και ανάκτηση, 
επαναχρησιμοποίηση και διάθεση εκροών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1995. 

Ξένος, Κ., & Ξένου, Ε., Ρύπανση & Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας του Νερού, Εκδόσεις Ίων, 2005. 

Tεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Βοηθητικές Σημειώσεις, Μ. Τσέζος & Α. Χατζηκιοσεγιάν, 
Αθήνα: Εκτυπωτική Μονάδα Ε.Μ.Π., 2009. 

Ενδεικτική  ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

Leslie Grady, C.P. Jr. & H.C. Lim, Biological wastewater treatment: theory and applications, New York: 
Marcel Dekker, 1980. 

Droste, R.L., Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, John Wiley and Sons, 1996. 

Ghassemi, A., Handbook of Pollution Control and Waste Minimization, CRC Press, 2001. 

Visilind, A., Wastewater Plant Design: Textbook, IWA Publishing, 2003. 

Woodard & Curran, Inc., Industrial Waste Treatment Handbook, 2nd ed., Elsevier, 2006. 

 
Ενδεικτικά επιστημονικά περιοδικά 
 
Water Science and Technology 
 
Water Research 
 
Journal of Hazardous Materials 
 
Biochemical Engineering Journal 

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19376&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19376&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=25858&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=25858&tip=sid&clean=0
https://www.omicsonline.org/environmental-analytical-toxicology.php
https://www.omicsonline.org/environmental-analytical-toxicology.php
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.17.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διάθεση Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση Υλικών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1069 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Ανακύκλωση Υλικών» αποτελεί μάθημα ειδίκευσης της κατεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος. Το μάθημα εισάγει τους προπτυχιακούς φοιτητές στις 
βασικές έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για την κατανόηση των διεργασιών και 
διαδικασιών που εμπλέκονται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων με έμφαση τα αστικά απορρίμματα.  

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών 
διαστάσεων του ζητήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Παρουσιάζονται και αναλύονται 
τόσο το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο αλλά και οι διαθέσιμες τεχνολογίες και οι 
μελλοντικοί στόχοι της έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο. Αναλύονται όλες οι δράσεις που συνδέονται με 
την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως προσδιορισμός των ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των απορριμμάτων, μέθοδοι αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεθόδους διαχωρισμού στερεών αποβλήτων, τα 
διαγράμματα ροής των μονάδων διαχωρισμού και στις διεργασίες της τελικής επεξεργασίας των στερεών 
αποβλήτων. Επίσης, παρουσιάζονται και αναλύονται οι αρχές κατασκευής και λειτουργίας χώρων 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και γίνεται εμβάθυνση στις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από τη λειτουργία των ΧΥΤΑ, την παραγωγή στραγγισμάτων και βιοαερίου. Μέσα από παραδείγματα και 
ασκήσεις υπολογίζονται οι παραγόμενες ποσότητες στραγγισμάτων και βιοαερίου από ΧΥΤΑ και 
επεξηγούνται τα μέτρα διαχείρισης αλλά και η παρακολούθηση της λειτουργίας του χώρου ως την τελική 
αποκατάσταση. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• κατανοεί τις διεργασίες ενός συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων
• κατανοεί την έννοια των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των αστικών στερεών αποβλήτων

και των πηγών αυτών
• γνωρίζει τα βασικά συστήματα προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των αστικών

στερεών αποβλήτων
• γνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων

και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
• κατέχει τη βασική γνώση των διεργασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μηχανική, θερμική και

βιολογική επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων
• γνωρίζει τη νομοθεσία και τους φορείς διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων
• γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής

αστικών στερεών αποβλήτων
• κατανοεί τις βασικές έννοιες προστασίας περιβάλλοντος
• συμμετέχει στον σχεδιασμό και την μελέτη και να επιβλέπει την κατασκευή και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σχεδιασμός και Διαχείριση  Έργων
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων

τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
i. Εισαγωγή, βασικοί ορισμοί. Το πρόβλημα των αστικών απορριμμάτων, θεσμικό πλαίσιο,

υφιστάμενες τεχνολογίες και κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις.
ii. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και δειγματοληψία αποβλήτων
iii. Αποθήκευση, συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση
iv. Διαλογή στερεών αποβλήτων
v. Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών
vi. Τελική επεξεργασία και απόθεση μη χρήσιμων υλικών
vii. Διαγράμματα επεξεργασίας
viii. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων.
ix. Το προφίλ των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.
x. Διαχείριση στραγγισμάτων
xi. Διαχείριση βιοαερίου
xii. Ασκήσεις.
xiii. Ειδικές περιπτώσεις (επικίνδυνα απόβλητα)



3 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις PowerPoint 
Προβολή videos 
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email 
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
mycourses.ntua.gr 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 13 

Αυτοδύναμη Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος: 102 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά
δεδομένα ενός Χ.Υ.Τ.Α. 

- Ερωτήσεις κριτικής ανάπτυξης συγκεκριμένων
προβλημάτων 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
  Γ. Αναστασάκης, Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Σημειώσεις ΕΜΠ, Αθήνα, i) 2001 και ii) 2002, 103 σελ.    
 
Σημειώσεις του μαθήματος «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Ανακύκλωση Υλικών», Δ. Καλιαμπάκος και 
Α. Μαυρόπουλος, Ε.Μ.Π., 2001 
 
"Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων", Δ. Χ. Παναγιωτακόπουλος, Εκδ. Ζυγός, 2002 
 
Handbook of Solid Waste Management 2nd Edition, G. Tchobanoglous and F. Kreith, McGraw-Hill, 2002 
 
Waste Management (International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology), 
Elsevier 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7260 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ  9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΥΠΩΝ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις 

4 4 

   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχους να παρουσιάσει τις σημαντικότερες φυσικο-χημικές και βιολογικές διεργασίες οι 
οποίες επηρεάζουν και καθορίζουν την κινητικότητα και την ακινητοποίηση των ρύπων στα φυσικά συστήματα. 
Το μάθημα εστιάζει στις κυριότερες διεργασίες οι οποίες καθορίζουν την κινητικότητα και την ακινητοποίηση των 
μετάλλων οι οποίες εξετάζονται κυρίως στην ατμόσφαιρα και στα υδατικά συστήματα. Η ρύπανση μπορεί να διαδοθεί 
σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων στον αέρα που αποτελεί το κύριο μέσο διάδοσης της διασυνοριακής ρύπανσης. 
Η ατμόσφαιρα συμμετέχει, μέσω του υδρολογικού κύκλου, στους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων στη φύση. 
Οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα είναι υπεύθυνες για αλλαγές που εκδηλώνονται σε πλανητική κλίμακα. 
Τα υδατικά συστήματα έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα στον καθορισμό της τελικής «τύχης» των ρύπων διότι: 1.  
αποτελούν το μέσο ανάπτυξης και διαβίωσης πλήθους οργανισμών οι οποίοι καλύπτουν όλους τους κρίκους της 
τροφικής αλυσίδας και 2. είναι αυτά με τα οποία αλληλεπιδρούν στερεά απόβλητα και εδάφη και στα οποία τελικά 
καταλήγει και η ρύπανση των εδαφών. Οι διεργασίες που αφορούν την κινητικότητα-ακινητοποίηση των μετάλλων 
επηρεάζονται από κύριες φυσικο-χημικές και βιολογικές παραμέτρους (pH, δυναμικό οξειδοαναγωγής, παρουσία 
άλλων χημικών ειδών και μικροοργανισμών).Στο μάθημα παρουσιάζεται ο ρόλος καθεμιάς από τις παραμέτρους 
εισάγοντάς τες στο υπό μελέτη σύστημα διαδοχικά μέχρι την προσέγγιση των φυσικών συστημάτων. 
Οι γνώσεις που προσφέρονται από το μάθημα είναι απαραίτητες για κατανόηση/ανάπτυξη τεχνολογιών 
αντιρρύπανσης που βασίζονται στην ακινητοποίηση μετάλλων στις πηγές εκπομπής τους διότι οι ίδιοι μηχανισμοί 
που λαμβάνουν χώρα στα φυσικά συστήματα αξιοποιούνται σε τεχνολογίες για ακινητοποίηση ρύπων-μετάλλων, 
την απομάκρυνσή τους από ρευστά (υδατικά ρεύματα και αέρας) και ακόμη και την ανάκτηση από απόβλητα και την 
αξιοποίησή τους. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• Περιγράψει τους μηχανισμούς γένεσης, μετατροπών και αποχωρισμού των αερολυμάτων από την 

ατμόσφαιρα. 
• Περιγράψει την αλληλουχία βασικών φωτοχημικών αντιδράσεων που διέπουν την «τύχη» των κυριότερων 

αέριων ρύπων. 
• Αναγνωρίσει και να επιλέξει τις παραμέτρους, τις χημικές αντιδράσεις και τις σχέσεις (τιμές σταθερών 

ισορροπίας, γινομένου διαλυτότητας κλπ) που είναι απαραίτητες για την πρόβλεψη των επικρατέστερων 
χημικών ειδών-μετάλλων σε ένα υδατικό σύστημα. 

• Διακρίνει/εξηγήσει/προβλέψει την τιμή παραμέτρων με τη βοήθεια κατάλληλων διαγραμμάτων πχ pC-pH, 
pE-pH. 

• Υπολογίσει τις λύσεις προβλημάτων στα οποία ζητείται η συγκέντρωση/σχετική συγκέντρωση διαφόρων 
χημικών ειδών σε σχετικά απλά υδατικά διαλύματα. 

• Υπολογίσει τις λύσεις προβλημάτων σε πιο σύνθετα υδατικά διαλύματα με τη χρήση λογισμικών: Visual 
MINTEQ ver. 3.0, HYDRA/MEDUSA : Chemical Equilibrium Diagrams. 

• Σχεδιάσει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για την αναγνώριση και περιγραφή ενός υγρού 
αποβλήτου που περιέχει διαλυτά είδη μετάλλων πχ ποιες παραμέτρους πρέπει να προσδιορίσει και με 
ποια σειρά. 

• Ερμηνεύσει τα αποτελέσματα των προσδιορισμών για το χαρακτηρισμό ενός υδατικού δείγματος ή υγρού 
αποβλήτου επιβαρυμένου με μέταλλα. 

• Προτείνει κατεύθυνση/λύση απλής επεξεργασίας ενός υγρού αποβλήτου επιβαρυμένου με συγκεκριμένο 
μέταλλο. 

 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

i. Η κινητικότητα των ρύπων στην ατμόσφαιρα 
- Ατμοσφαιρικός σωματιδιακός φόρτος: Μηχανισμοί γένεσης, μετατροπών και αποχωρισμού 

από την ατμόσφαιρα. 
- Αέριοι ρύποι στην ατμόσφαιρα-τροποσφαιρική χημεία. 

ii. Η κινητικότητα των ρύπων στα υδατικά συστήματα. 
- Το σύστημα των ανθρακικών. 
- Καταβύθιση μεταλλικών ειδών. 
- Συμπλοκοποίηση μεταλλικών ειδών. 
- Οξείδωση-αναγωγή. 

iii. Ο ρόλος των μικροοργανισμών στην κινητικότητα των ρύπων/μετάλλων. 
- Βιοεκχύλιση μετάλλων. (Όξινη απορροή μεταλλείων). 
- Βιοκαταβύθιση μετάλλων (Περιβαλλοντική τεχνολογία). 

i   
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Οι φροντιστηριακές ασκήσεις διδάσκονται με χρήση των λογισμικών: 
Α)Visual MINTEQ ver. 3.0 
Β) HYDRA/MEDUSA : Chemical Equilibrium Diagrams 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις με χρήση λογισμικών 26 

Λύση ασκήσεων (ατομικά) 8 

  

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 40 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
100 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Θέματα θεωρίας 
- Επίλυση προβλημάτων    

 
ΙΙ. Λύσεις ασκήσεων   (10%) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Χημεία υδατικών διαλυμάτων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2000. 
 
Μηχανική βιοδιεργασιών: βασικές έννοιες, M.L. Shuler, F. Kargi, Δ. Κέκος, Φ. Κολίσης, Β. Μακρής 
κ.ά., Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2005. 
(Πρωτότυπη έκδοση: Bioprocess Engineering: Basic concepts, M.L. Shuler & F. Kargi, Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice Hall, Inc., 1992). 
 
Aquatic chemistry: chemical equilibria and rates in natural waters, 3rd ed., W. Stumm & J.J. 
Morgan, New York: John Wiley & Sons, 1996. 
 
Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change, 2nd ed., J.H. Seinfeld & 
S.N. Pandis, New York: John Wiley & Sons, 2006. 
 
Microbiology and chemistry for environmental scientists and engineers, 2nd ed., J.N. Lester & J.W. 
Birkett, London: E. & FN. Spon, 1999. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις  2 4 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

 Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

https://ocw.aoc.ntua.gr/courses/METAL105/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, δίνοντας έμφαση στα 
ζητήματα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επιπλέον, παρουσιάζει και εξοικειώνει το φοιτητή με 
βασικά "εργαλεία" διαχείρισης όπως είναι η πολυκριτηριακή ανάλυση, η ανάλυση κόστους - 
αποτελεσματικότητας και κόστους - οφέλους και η διαχείριση κινδύνου, με ποσοτικές και ημι-ποσοτικές 
μεθόδους. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

• κατανοεί βασικές έννοιες της περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής 
• χρησιμοποιεί βασικές διατάξεις του πλαισίου περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με έμφαση στις Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
• εφαρμόζει μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβαλλοντικά προβλήματα και λήψη 

αποφάσεων 
• συγκρίνει εναλλακτικές επιλογές με μονοκριτηριακές μεθόδους κόστους - αποτελεσματικότητας και 

κόστους – οφέλους 
• γνωρίζει τις βασικές μεθόδους αποτίμησης του περιβάλλοντος σε νομισματικές μονάδες 
• υπολογίζει, με ποσοτικές μεθόδους εκτίμησης, τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον και να επιλέγει κατάλληλα μέτρα περιορισμού αυτού 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων 
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
- Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
- Λήψη αποφάσεων 
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Η παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται το 
μάθημα πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση 
παραδειγμάτων, υποθετικών και πραγματικών. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές 
δύνανται να αναλάβουν εργασίες, μέσα από τις 
οποίες εμβαθύνουν στα ζητήματα της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και νομοθεσίας.  

- Χρήση λογιστικών φύλλων για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων προβλημάτων, π.χ. επίλυση 
σύνθετων συστημάτων πολυκριτηριακής ανάλυσης 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις (ώρες) 26 

Διαχείριση του Περιβάλλοντος:  
Εισαγωγή, Περιβάλλον και Βιομηχανική δραστηριότητα, Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
Περιβαλλοντική Πολιτική:  
Εισαγωγή, Ορισμοί, Περιβάλλον και Παγκοσμιοποίηση, Διεθνείς Τάσεις, Εργαλεία Ελέγχου και Εφαρμογής 
της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Πράσινοι Φόροι. 
Περιβαλλοντική Νομοθεσία:  
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Στάδια Έγκρισης ΜΠΕ, Αποτελεσματικότητα των ΜΠΕ, 
Περιβάλλον και Μεταλλεία: Ειδικές νομοθετικές διατάξεις. 
Πολυκριτηριακή Ανάλυση:  
Βασικές αρχές, Εφαρμογές των Πολυκριτηριακών Μεθόδων, Εκτίμηση των Συντελεστών 
Βαρύτητας,Πολυκριτηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης, Μέθοδος της Βαρύνουσας Άθροισης (weighted 
summation), Μέθοδος Αναλυτικής Ιεράρχισης (Analytic Hierarchy Process), Ειδικά Ζητήματα. 
Μονοκριτηριακή Ανάλυση:  
Βασικές αρχές, Ορισμοί, Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα, Αριστοποίηση κατά Pareto, Ανάλυση Κόστους - 
Οφέλους, Κριτήριο Hicks-Kaldor, Ανάλυση Κόστους - Αποτελεσματικότητας. 
Περιβαλλοντική Οικονομία:  
Η Οικονομική Αποτίμηση του Περιβάλλοντος, Ιστορική Αναδρομή, Ορισμοί, Μέθοδοι Άμεσης και Έμμεσης 
Αποτίμησης του Περιβάλλοντος, Πεδία Εφαρμογής Μεθόδων. 
Ανάλυση Επικινδυνότητας:  
Βασικές αρχές, Ημι-ποσοτικές και Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Επικινδυνότητας, Κατασκευή ενός 
Μοντέλου Ανάλυσης Επικινδυνότητας,  Διαχείριση ασαφών δεδομένων (Fuzzy Data), Χρήση στοχαστικής 
ανάλυσης με προσομοίωση Monte Carlo. 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

34 

Αυτοτελής μελέτη 30 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

10 

  
  
Σύνολο Μαθήματος: 
 

100 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τρεις 
εναλλακτικούς τρόπους: 
 
(α) Αξιολόγηση βάσει τελικών εξετάσεων σε 
ποσοστό 100% 
 
(β) Αξιολόγηση βάσει τελικών εξετάσεων (50%) και 
συνοπτικών εργασιών (50%) 
 
(γ) Αξιολόγηση βάσει απαλλακτικής εργασίας (100%) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Βατάλης, Κ. (2011).Περιβαλλοντική Διαχείριση - Εκτίμηση Επιπτώσεων Έργων, ENVITERRA. 
 
Βλάχου, Α. (2001). Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, τ. α' - Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Κριτική ΑΕ. 
 
Καρβούνης Σωτήρης Κ., Γεωργακέλλος Δημήτριος Α. (2003). Διαχείριση του περιβάλλοντος, Επιχειρήσεις 
και βιώσιμη ανάπτυξη, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ. 
 
Κώττης, Γ. (1994). Οικολογία και Οικονομία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
 
Μουρμούρης Ι. Κ. (2007). Εφαρμογές θεωρίας αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ. 
 
Χαϊνταρλής Μ. (2011). Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές 
Ασκήσεις στο ύπαιθρο και στο 
εργαστήριο 

4 4 

   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=efarmosmeni_geophysi
ki#product_description_tab  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα παρουσίασης των βασικών γεωφυσικών μεθόδων τόσο ως προς την 
θεωρητική τους ανάλυση όσο και στην εφαρμογή τους σε σχέση με τις αξιόπιστες μετρήσεις υπαίθρου, την μετέπειτα 
επεξεργασία τους αλλά και την τελική ερμηνεία τους που καταλήγει σε μοντέλα του υπεδάφους που χαρακτηρίζεται με 
γεωφυσικές παραμέτρους. Τα μοντέλα αυτά πιθανά μαζί με άλλη επιπρόσθετη πληροφορία καταλήγουν σε 
γεωλογικά ή γεωτεχνικά μοντέλα του υπεδάφους. 

Οι γεωφυσικές μέθοδοι παρουσιάζονται με εφαρμογές τους και στην μεταλλευτική έρευνα και στην 
μεταλλευτική δραστηριότητα (εξόρυξη, σχεδιασμό, κλπ.) και στα γεωτεχνικά θέματα και στις 
περιβαλλοντικές μελέτες και στις παράκτιες μελέτες και στην αρχαιολογία.  

Στις εργαστηριακές ασκήσεις γίνεται προσπάθεια τα ανωτέρω να αφομοιώνονται με τελικές τεχνικές 
εκθέσεις που παραδίδουν οι φοιτητές. Η χρησιμοποίηση λογισμικού τόσο στην διαχείριση πολλών 
δεδομένων και την επεξεργασία τους όσο και στην δημιουργία γεωφυσικών μοντέλων του υπεδάφους και 
την ερμηνεία των δίνει την δυνατότητα ολοκληρωμένης προσέγγισης μίας γεωφυσικής έρευνας. 

 

http://www.metal.ntua.gr/?product=efarmosmeni_geophysiki#product_description_tab
http://www.metal.ntua.gr/?product=efarmosmeni_geophysiki#product_description_tab
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες δυνατότητες αλλά και αδυναμίες των γεωφυσικών μεθόδων. 
• Μπορεί να προτείνει την εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων ανάλογα με το αντικείμενο ενός έργου και 

τους στόχους του. 
• Μπορεί να φτιάχνει γεωφυσικούς χάρτες και γεωφυσικά μοντέλα και να τα ερμηνεύει. 
• Μπορεί να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα γεωφυσικής έρευνας μαζί με αποτελέσματα και μετρήσεις 

άλλων ερευνών. 
• Μπορεί να συγγράφει τεχνικές εκθέσεις και να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων. 
• Μπορεί να αξιολογήσει εκθέσεις γεωφυσικές έρευνας, να μπορεί να «διαβάσει» γεωφυσικούς χάρτες 

και γεωφυσικά μοντέλα. 
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στην απόκτηση μετρήσεων στο ύπαιθρο, στην ανάλυση και 

ερμηνεία αποτελεσμάτων εφαρμογής γεωφυσικών μεθόδων αλλά και ευρύτερα στον τρόπο σταδιακής 
ανάλυσης και προσέγγισης οποιουδήποτε προβλήματος από την ανάλυση υπαρχόντων μελετών, στην 
πρόταση νέων ερευνών και στον χειρισμό όλων των δεδομένων. 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Ανάλυση, Σχεδιασμός, Διαχείριση γεωφυσικών μελετών και υποβολή τεχνικών εκθέσεων.  

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
  

Θεμελιώδεις αρχές, δυνατότητες και πεδία εφαρμογής της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. 
Γεωφυσικές μέθοδοι διασκόπησης: Βαρυτομετρική. Μαγνητική. Ηλεκτρικές (Ηλεκτρικής Ειδικής 
Αντίστασης, Επαγόμενης Πόλωσης, Φυσικού Δυναμικού). Ηλεκτρομαγνητικές (Γεωραντάρ). 
Σεισμικές (Ανάκλασης, Διάθλασης). Γεωφυσικές καταγραφές εντός γεωτρήσεων. Όργανα 
μετρήσεων. Τεχνική διεξαγωγής των γεωφυσικών διασκοπήσεων. Επεξεργασία και ερμηνεία των 
γεωφυσικών μετρήσεων και απεικόνιση των αποτελεσμάτων με σχετικά διαγράμματα, τομές και 
γεωφυσικούς χάρτες. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη γεωφυσική έρευνα. Πρακτικές εφαρμογές. 
Παραδείγματα. Εργαστηριακές Ασκήσεις, στο ύπαιθρο και στο Εργαστήριο, εφαρμογής των 
ανωτέρω γεωφυσικών μεθόδων. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη αλλά και στο πεδίο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 30 
Ασκήσεις υπαίθρου με 
γεωφυσικές μετρήσεις όλων των 
μεθόδων που διδάσκονται, 
επεξεργασία με εξειδικευμένα 
λογισμικά στο Εργαστήριο και 
υποβολή από κάθε φοιτητή 
υποχρεωτικής τεχνικής έκθεσης. 

40 

Σεμινάρια με μετάκληση 
προσκεκλημένων επιστημόνων 
μέσω της επαφής των 
διδασκόντων με τις ενώσεις 
EAGE και SEG. 

5 

Αυτοτελής Μελέτη 45 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Προφορική τελική εξέταση (100%) που λαμβάνει υπόψη την 
υποβληθείσα τεχνική έκθεση του Εργαστηρίου και 
περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μηχανικού
που πρέπει να γίνει γεωφυσική έρευνα

• Ποιες γεωφυσικές μέθοδοι προτείνονται
• Πως θα εφαρμοστούν στο ύπαιθρο
• Τι αποτελέσματα αναμένουμε
• Τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπιστούν
• Συνδυασμός μεθόδων και αποτελεσμάτων
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• “Applied Geophysics” W.M.Telford, L.P.Geldart, R.E.Sheriff, D.A.Keys, 1980, Cambridge 
University Press. 

• “An Introduction to Geophysical Exploration” P. Kearey, M.Brooks, I.Hill, 2003, Blackwell 
Science Ltd. 

• “Introduction to Geophysical Prospecting” M.Dobrin, 1983, McGraw-Hill. 
• “Gravity and Magnetics in Oil Prospecting” L.Nettleton, 1976, McGraw-Hill. 
• “Geotechnical and Environmental Geophysics” S.Ward, 1990, Investigations in Geophysics 

no.5, SEG. 
• “Near-Surface Geophysics” D.K. Butler, 2005, Investigations in Geophysics no.13, SEG. 
• “Advances in Near-surface Seismology and Ground-penetrating Radar” R. Miller, J.H. 

Bradford and K. Hollinger, 2010, Geophysical Developments no.15, SEG. 
• “Environmental Geophysics” D.Vogelsang, 1995, Springer. 
• “Applied Geophysics in Hydrogeological and Engineering Practice” W.E.Kelly, S.Mares, 

1993, Elsevier. 
• “Applied Geophysics for Engineers and Geologists” D.H.Griffiths, 1976, Pergamon Press. 
• “Modern Seismic Exploration for Oil and Gas (University Short Course) v1 & v2, BP 

Exploration Company Ltd, 1984. 
• “Introduction of Geophysical Exploration” T.M.Boyd, 1999, 

http://www.mines.edu/fs_home/tboyd/GP311 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Geophysics (πρόσβαση μέσω του διδάσκοντος μέλους του SEG) 
• Geophysical Prospecting (πρόσβαση μέσω του διδάσκοντος μέλους του EAGE) 
• Near Surface Geophysics (πρόσβαση μέσω του διδάσκοντος μέλους του EAGE) 
• EAGE Earthdoc (articles data base πρόσβαση μέσω του διδάσκοντος μέλους του EAGE) 
• Journal of Applied Geophysics (Elsevier πρόσβαση μέσω ΕΜΠ) 

 

http://www.mines.edu/fs_home/tboyd/GP311
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.21.9.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http:// 
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1065 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για το σχεδιασμό της επιφανειακής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων.      

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων διαφορετικών τύπων κοιτασμάτων 
• υλοποιήσει το μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό των λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων  
• διαμορφώσει το μοντέλο του υπό εκμετάλλευση κοιτάσματος 
• σχεδιάσει την τελική μορφή της εκμετάλλευσης 
• υπολογίσει την Σχέση Εκμετάλλευσης 
• υπολογίσει τον όγκο των αποθεμάτων 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
• Σχεδιασμός έργων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Η παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται το
μάθημα πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση
πραγματικών παραδειγμάτων.

• Σημαντικό μέρος του μαθήματος υλοποιείται με τη βοήθεια
εξειδικευμένου μεταλλευτικού λογισμικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13 

Ομαδικές Εργασίες σε 
μελέτες περίπτωσης.  

50 

i. Ορισμοί.
ii. Χαρακτηριστικά υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων.
iii. Σχέση αποκάλυψης.
iv. Μέθοδοι εφαρμοζόμενες στις βασικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (εξόρυξη, φόρτωση,

μεταφορά, απόθεση).
v. Οικονομική επίπτωση κλίσης πρανών.
vi. Ευστάθεια πρανών.
vii. Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων.
viii. Προγραμματισμός παραγωγής.
ix. Ειδικές περιπτώσεις υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων: λιγνιτωρυχεία, λατομεία αδρανών, μεταλλεία,

εξόρυξη προσχωματικών κοιτασμάτων
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Αυτοτελής Μελέτη 31 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με 
τελικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με 
τρεις εναλλακτικούς τρόπους: 

(α) Με χρήση Η/Υ και του ειδικού μεταλλευτικοού 
λογισμικού  (70%) και γραπτές εξετάσεις (30%) 

(β) Με "παραδοσιακές" μεθόδους γραπτών 
εξετάσεων 

(γ) Με παρουσίαση εργασίας (70%) και παράδοση 
ασκήσεων (30%). 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. Hustrulid, W., Kuchta, M. (2006). “Open Pit Mine Planning and Design, Volume 1.
Fundamentals, 2nd Edition”, Taylor & Francis, Balkema Publishers, Brookfield.

2. Kennedy, Β.Α.(ed.) (1990). “Surface Mining, 2nd edition”, Society for Mining, Metallurgy,
and Exploration, Inc.

3. Μενεγάκη, Μ. (2010). Σχεδιασμός Υπαιθρίων  Εκμεταλλεύσεων, Σημειώσεις, Αθήνα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.22.9 
7.1.27.9 

ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Φροντιστηριακές και Εργαστηριακές (PC-Lab) Ασκήσεις 2  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  Η προτεινόμενη προηγούμενη γνώση, ώστε οι φοιτητές να έχουν 
το μέγιστο δυνατό όφελος από τη  παρακολούθηση του 
μαθήματος, παρέχεται από τα εξής μαθήματα:  
Τεχνική Γεωλογία, Εξόρυξη Πετρωμάτων, Μηχανική Πετρωμάτων, 
Υποστήριξη Υπογείων Έργων, Συστήματα Φόρτωσης-Μεταφοράς 
σε Τεχνικά Έργα-Μεταλλεία, Εδαφομηχανική και Στοιχεία 
Θεμελιώσεων  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (μέσω εκπόνησης ασκήσεων και εργασιών από τους 
φοιτητές Erasmus) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1000 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Αντικείμενο του μαθήματος Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων αποτελεί η τεχνολογία και οι μέθοδοι διάνοιξης 
σηράγγων, όλων των τύπων, αβαθών ή μεγάλου βάθους, συμπεριλαμβανομένων και των μικροσηράγγων 
για την εξυπηρέτηση δικτύων κοινής ωφέλειας. 

Οι φοιτητές εισάγονται στην ιστορική εξέλιξη της σηραγγοποιίας και των μεθόδων της, αναφέροντας και 
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Εξετάζονται οι τύποι σηράγγων, όπως σήραγγες οδικές, σιδηροδρομικές, 
υδραυλικές, καθώς και τα στοιχεία γεωμετρικού σχεδιασμού τους (σχήμα και μέγεθος διατομής, κλίσεις, 
επικλίσεις, εσοχές, συνδετήριες σήραγγες, κλπ.). Δίνονται στοιχεία της απαιτούμενης γεωτεχνικής έρευνας 
για τα διάφορα στάδια εκπόνησης των σχετικών μελετών (μελέτη σκοπιμότητας, προμελέτη, οριστική 
μελέτη). Στη συνέχεια το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες τεχνικές συμβατικής και πλήρως 
εκμηχανισμένης υπόγειας διάνοιξης, καθώς και στον πιο πρόσφατο διαθέσιμο εξοπλισμό και στα κριτήρια 
επιλογής του. Εξετάζεται η διάνοιξη φρεάτων και η κατασκευή σηράγγων με ανοιχτή εκσκαφή. Ειδικά 
θέματα αποτελούν οι ποντιζόμενες σήραγγες, η διάνοιξη μικροσηράγγων και η γεωτεχνική 
παρακολούθηση έργων σηράγγων κατά τη διάνοιξή τους.  
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Εξετάζει κριτικά τις αρχές και τις μεθόδους διάνοιξης σηράγγων, από τεχνικής και παραγωγικής 

άποψης, και να καθορίζει τα κριτήρια εφαρμογής τους.  
• Κατανοεί τους διάφορους τύπους σηράγγων και τις απαιτήσεις σχεδιασμού τους. 
• Κατανοεί τις συμβατικές τεχνικές διάνοιξης σε βραχώδεις και εδαφικούς σχηματισμούς και να επιλέγει 

τον απαιτούμενο εξοπλισμό.  
• Κατανοεί τις τεχνικές εκμηχανισμένης διάνοιξης σε διάφορους σχηματισμούς και να επιλέγει τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό. 
• Προετοιμάζει επιλογές σχεδιασμού και να διατυπώνει αιτιολογημένες προτάσεις για την κατασκευή 

έργων σηράγγων. 
• Προετοιμάζει σχέδια κατασκευής και να καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για έργα σηράγγων  
• Εκπονεί ένα βασικό τεχνικό σχεδιασμό για τη διάνοιξη μίας σήραγγας. 
• Κατανοεί την αναγκαιότητα για συμμετοχή διαφορετικών ειδικοτήτων στην εκπόνηση έργων σηράγγων 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 

i. Ιστορική εξέλιξη της σηραγγοποιίας 
ii. Μορφή σηράγγων και υπογείων έργων 
iii. Γεωτεχνική έρευνα και χαρακτηρισμός γεωμάζας κατά τη διάνοιξη σηράγγων 
iv. Συμβατική διάνοιξη σε βραχώδεις σχηματισμούς 
v. Συμβατική μηχανική διάνοιξη  
vi. Στόμια σηράγγων 
vii. Εκμηχανισμένη διάνοιξη με μηχανές κύριας δοκού 
viii. Εκμηχανισμένη διάνοιξη από ασπίδα 
ix. Ώθηση σηράγγων 
x. Φρέατα 
xi. Ανοικτή εκσκαφή 
xii. Ποντιζόμενες σήραγγες 
xiii. Γεωτεχνική παρακολούθηση 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

- Διαλέξεις στην τάξη 
- Ασκήσεις στην τάξη και στο εργαστήριο Η/Υ (PC Lab) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycourses 

- Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  

- Χρήση εξειδικευμένου γεωτεχνικού λογισμικού  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις πράξης και 
μελετών περίπτωσης 

18 

Ασκήσεις εφαρμογής 
εξειδικευμένου λογισμικού 

8 

Εκπόνηση μικρών 
ατομικών ή ομαδικών 
εργασιών  

30 

Αυτοτελής Μελέτη 30 
  
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
112 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις θεωρίας  
- Επίλυση ασκήσεων-προβλημάτων.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις γραπτές τελικές εξετάσεις 
(ερωτήσεις θεωρίας, ασκήσεις, προβλήματα) είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές στο βιβλίο και στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 
2. Παράδοση ασκήσεων προς επίλυση (20%). Όλες οι 
εκφωνήσεις των προς παράδοση ασκήσεων είναι προσβάσιμες 
μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
1. Σοφιανός, Α., 2018. Τεχνικές Διάνοιξης Σηράγγων. Αθήνα. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του μαθήματος 
2. Bickel, J.O. & Kuesel, T.R. & King, E.H.. (1996). Tunnel engineering handbook, 2nd edition. 
3. Kolymbas D. (2005). Tunnelling and Tunnel Mechanics: A Rational Approach to Tunnelling.  
4. Maidl B., Thewes M. Maidl U. (2014). Handbook of Tunnel Engineering, Volumes I and II. Wiley. 
5. Brox D. (2017). Practical Guide to Rock Tunneling. CRC Press.  
6. Chapman D.N., Metje N., Stark A. (2018). Introduction to Tunnel Construction. CRC Press. 
7. Singh B., Goel R. (2006). Tunnelling in Weak Rocks. Elsevier.  
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1. Tunnelling and Underground Space technology (Elsevier)  
2. Geomechanics and Tunnelling (Wiley) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.23.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 3 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1019 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων και τεχνικών υπόγειας εκμετάλλευσης για την 
απόληψη κοιτασμάτων μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών. Εξετάζονται οι κύριες μέθοδοι και 
διδάσκεται ο σχεδιασμός του υπόγειου συστήματος εκμετάλλευσης και των έργων που απαιτούνται για την 
υλοποίησή του.  

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• κατανοήσει τους βασικούς τύπους υπογείων εκμεταλλεύσεων 
• αναλύσει τα χαρακτηριστικά των μεθόδων και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους σε σχέση με τους 

τύπους κοιτασμάτων και τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους 
• αναλύσει και να επιλέξει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού υπογείων εκμεταλλεύσεων 
• σχεδιάσει και οργανώσει τις φάσεις εργασίας και παραγωγής υπόγειων εκμεταλλεύσεων 
• αξιολογήσει την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου σε σχέση με το προς εκμετάλλευση κοίτασμα 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
• Σχεδιασμός έργων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Οι παρουσιάσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν την 
χρήση animation που έχει αναπτυχθεί ή που έχει 
συγκεντρωθεί από άλλες πηγές ώστε να γίνει κατανοητός 
ο τρόπος υλοποίησης μεθόδων εκμετάλλευσης. 

• Η παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται το 
μάθημα πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση 
πραγματικών παραδειγμάτων (case studies).  

• Σημαντικό μέρος του μαθήματος υλοποιείται με τη βοήθεια 
εξειδικευμένου μεταλλευτικού λογισμικού (Surpac) στο PC-
Lab της Σχολής.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 39 

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές μεθόδους υπόγειας εκμετάλλευσης, αναλύει τα χαρακτηριστικά τους, 
παρουσιάζει πρότυπες μελέτες περίπτωσης και διδάσκει τις βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού υπογείων 
υπόγειων εκμεταλλεύσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται: 

• Βασικές αρχές της υπόγειας εκμετάλλευσης. Υπόγειες εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων στον Ελλαδικό 
χώρο. 

• Μέθοδοι εκμετάλλευσης με κενά μέτωπα (κατά μέτωπο προσβολή, μέθοδος βαθμίδων, διαδοχικοί 
όροφοι με κενά μέτωπα, θαλάμων και στύλων) 

• Ανάλυση σχεδιασμού και εκτίμηση μέγιστου ανοίγματος εκμετάλλευσης με τη μέθοδο modified stability 
graph. 

• Ανάλυση και σχεδιασμός υπόγειας εκμετάλλευσης με τη μέθοδο θαλάμων και στύλων. 
• Μέθοδοι γομούμενων μετώπων (συμπτυσσόμενο μέτωπο, μέθοδος εναλλασσόμενων κοπών και 

λιθογομώσεων ) 
• Μέθοδοι εκμετάλλευσης με κατακρημνιζόμενα μέτωπα (ευθύγραμμο επίμηκες μέτωπο, διαδοχικοί 

όροφοι με κατακρήμνιση οροφής, κατακρήμνιση πατώματος)| 
• Ανάλυση σχεδιασμού εκμετάλλευσης με τη μέθοδο διαδοχικών ορόφων με κατακρήμνιση οροφής. 
• Λήψη απόφασης για την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου εκμεταλλεύσεως και σχεδιασμός των 

υπόγειων μεταλλευτικών έργων. 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 13 

Ομαδικές Εργασίες σε μελέτες 
περίπτωσης.  
 

35 

Εκπαιδευτική Εκδρομή 8 

Αυτοτελής Μελέτη 25 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
120 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με: 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 

- Επίλυση άσκησης που αφορά στις επιλογές σχεδιασμού 
υπόγειας εκμετάλλευσης 

- Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων εκμετάλλευσης και 
ερωτήσεις κρίσης σχετικά με ζητήματα που έχουν αναφερθεί 
στο μάθημα 

- Επιλογή και συγκεκριμένων θέσεων (Σωστό – Λάθος) με 
αιτιολογημένη απάντηση 

 
ΙΙ. Παράδοση και Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας 
Εξαμήνου (30%) 

 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• Τερεζόπουλος Ν., 2001. Μέθοδοι Υπόγειων Εκμεταλλεύσεων - Σημειώσεις, Σχολή Μηχ. 

Μεταλλείων - Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., Αθήνα 
• Μπενάρδος, Α., 2014. Μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης στα κοιτάσματα του Ελλαδικού 

χώρου - Σημειώσεις, Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., Αθήνα 
• Darlind P., (editor), 2011. SME Mining Engineering Handbook (3rd ed.) By Society for 

Mining, Metallurgy and Exploration Inc. - SME. 
• Hustrulid, W., Bullock, R.L., (eds), 2001. Underground Mining Methods: Engineering 

Fundamentals and International Case Studies, Society for Mining, Metallurgy and 
Exploration Inc.- SME, 2001. 

• Gertsch R.E., Bullock R.L., (eds), 1998. Techniques in Underground Mining: Selections 
from Underground Mining Methods Handbook, Society for Mining, Metallurgy and 
Exploration Inc.- SME. 

• Hartman H.L., Mutmansky J.M. 2002. Introductory Mining Engineering, John Willey & 
Sons, New Jersey. 

 
• International Journal of Mining Science and Technology 
• International Journal of Mining and Mineral Engineering 
• International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.24.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 + 1 = 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Μάθημα κατεύθυνσης «Μεταλλευτική Τεχνολογία» (κατ’ 
επιλογήν) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=mhxaniki_petrelaiwn 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα «Μηχανική Πετρελαίων» αποτελεί το βασικό μάθημα εισαγωγής σε έννοιες σχετικές με την 
εκμετάλλευση υπογείων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των 
σπουδαστών στις έννοιες που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα  και την κίνηση των ρευστών που λαμβάνουν 
χώρα σε έναν ταμιευτήρα, χρησιμοποιώντας απλή θεωρητική ανάλυση και μαθηματικές προσεγγίσεις. Μέσα 
από τη βαθιά κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος πέτρωμα - εμπεριεχόμενα ρευστά 
(πετρέλαιο/αέριο/νερό) στη χρονική εξέλιξη της παραγωγής ενός κοιτάσματος, ο μηχανικός μπορεί να 
εκτιμήσει τον τρόπο απόκρισης του ταμιευτήρα σε κάθε σχήμα παραγωγής και να επιλύσει σύνθετα 
προβλήματα της μηχανικής πετρελαίων και του σχεδιασμού της παραγωγής με πρακτικό τρόπο. 

Η επίλυση σειράς ασκήσεων και μελετών εφαρμογής εκ μέρους των φοιτητών και η ακόλουθη συζήτηση επί 
των εργασιών τους αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων τους να προσεγγίζουν με 
επιστημονικό τρόπο τεχνικά θέματα και να επιλύουν σχετικά προβλήματα στο πλαίσιο του γνωστικού τους 
αντικειμένου. 

Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει μελέτη και αναλυτική παρουσίαση εκ μέρους των 
φοιτητών ενός θέματος σχετικού με την παραγωγή υδρογονανθράκων με στόχο τη βελτίωση των 
ικανοτήτων τους στην παρουσίαση τεχνικών θεμάτων σε ειδικευμένο ή/και σε μη ειδικευμένο κοινό. 

Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο λίθο γνώσεων για όσους εκ των φοιτητών επιθυμούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στο αντικείμενο της Μηχανικής Πετρελαίων σε Μεταπτυχιακό ή σε Διδακτορικό επίπεδο. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο οι υδρογονάνθρακες εγκλωβίζονται σε υπόγειους ταμιευτήρες 
• Περιγράψει και αναλύσει ποσοτικά τις ιδιότητες που σχετίζονται με τη θερμοδυναμική συμπεριφορά 

των πετρελαϊκών ρευστών 
• Αναγνωρίζει τους βασικούς μηχανισμούς που διέπουν την κίνηση των υδρογονανθράκων στον 

ταμιευτήρα και στις γεωτρήσεις 
• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για να εξασφαλίσουν 

την επιτυχή παραγωγή υδρογονανθράκων στην επιφάνεια 
• Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου και τη σύνδεση τους με το 

χρονοδιάγραμμα του έργου. 
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη μελέτη και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων σχετικών 

με την πετρελαϊκή βιομηχανία. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Ομαδική εργασία 
• Σχεδιασμός και διαχείριση  έργων 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

i. Εισαγωγή στη Μηχανική Πετρελαίων 
ii. Ταμιευτήρες υδρογονανθράκων, χαρακτηριστικά αποθηκευτικών πετρωμάτων 
iii. Ιδιότητες ρευστών του ταμιευτήρα, ογκομετρική συμπεριφορά μιγμάτων υδρογονανθράκων (ανάλυση PVT) 
iv. Ιδιότητες πετρώματος, αλληλεπίδραση πετρώματος και ρευστών στον ταμιευτήρα 
v. Εκτίμηση επιτόπου και απολήψιμων αποθεμάτων 
vi. Πρωτογενής παραγωγή υδρογονανθράκων, ανάλυση απόδοσης ταμιευτήρων 
vii. Δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή υδρογονανθράκων 
viii. Παραγωγικότητα ταμιευτήρων, γεωτρήσεων και συνδυασμένου συστήματος 
ix. Επιφανειακή επεξεργασία παραγόμενων  υδρογονανθράκων 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

13 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση 
σχεδίων διαχείρισης έργου 

40 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος: 119 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) στην ελληνική γλώσσα που 
περιλαμβάνει: 

- Επίλυση προβλημάτων (με χρήση ποσοτικών
δεδομένων) σχετικών με την 
εκμετάλλευση/παραγωγή υδρογονανθράκων από 
υπόγειους ταμιευτήρες (μηχανισμοί παραγωγής, 
αποληψιμότητα, αποτελεσματικότητα εισπίεσης 
νερού κλπ) 

ΙΙ. Υποβολή επιλυμένων ασκήσεων & μελετών περίπτωσης 
(10%) 

ΙΙΙ. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (20%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

- Μηχανική Πετρελαίων, Σ. Σταματάκη & Γ. Αυλωνίτης, Εκδόσεις ΕΜΠ
- Petroleum reservoir engineering practice, N. Ezekwe, Prentice Hall, Boston, 2011
- Properties of Oils and Natural Gases, Pedersen, K. S., Fredenslund A. and Thomassen P., Gulf

Publishing Company, Houston, Texas, 1989
- Fundamentals of Reservoir Engineering, Dake, L. P., Elsevier, Amsterdam, 1978
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9Ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γωλογικές Χαρτογραφήσεις και Τεκτονική Ανάλυση  
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
          Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Επιλογής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Eλληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί προxωρημένο μάθημα στη γεωλογική χαρτογράφηση και την τεκτονική ανάλυση.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• Γνωρίζει τις βασικές μεθόδους ανάκτησης, ανάλυσης και χαρτογραφικής απόδοσης γεωλογικών 

δεδομένων 
• Αντλεί και να επεξεργάζεται δεδομένα από γεωλογικούς χάρτες και άλλου τύπου απεικονήσεις (π.χ. 

τηλεπισκοπικές, δορυφορικές, γεωφυσικές κ.α.) 
• Χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα για την χωρική ανάλυση γεωλογικών δομών 
• Αποδίδει γραφικά τα αποτελέσματα της επεξεργασίας (γεωλογικές τομές, ψηφιακά μοντέλα). 
• Κατανοεί σύνθετες γεωλογικές δομές 
• Αναλύει με γεωμετρικές μεθόδους τεκτονικές δομές σε τοπικές κλίμακες του φλοιού 
• Αναλύει την κινηματική των τεκτονικών δομών σε τοπική κλίμακα φλοιού. 
• Χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα και σχετικό λογισμικό στην τεκτονική ανάλυση 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
• Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία 

  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Παρουσιάσεις PowerPoint 
Πίνακας 

  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της  
  ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
  Άσκηση πεδίου 
 
 

 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 

 Διαλέξεις 39 
 Ασκήσεις 13 
 Εκπαιδευτικές Εκδρομές 10 

 Εργασία (ατομική/ομαδική) 10 
 Μελέτη 30 
  
  
 Σύνολο Μαθήματος: 102 

 
1. Ανάκτηση δεδομένων από γεωλογικούς χάρτες και άλλου τύπου απεικονήσεις ( 
2. Πληροφοριακά συστήματα στη χωρική ανάλυση γεωλογικών δομών 
3. Επεξεργσία ανάλυση και γραφική απόδοση γεωλογικών δεδομένων. 
4. Σύνθετες γεωλογικές δομές 
5. Γεωμετρική ανάλυση τεκτονικών δομών σε τοπική κλίμακα του φλοιού 
6. Κινηματική ανάλυση τεκτονικών δομών σε τοπική κλίμακα του φλοιού. 
7. Λογισμικό για τεκτονική ανάλυση 
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εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

 
  
  
 
 

 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις κρίσεως 
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας  

  
 
ΙΙ. Παράδοση ατομικών/ομαδικών ασκήσεων (50%). 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Θ. Ροντογιάννη-Τσιαμπάου «Γεωλογία-Θεμελιώδεις Έννοιες Για Μηχανικούς» 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.29.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπόγεια Έργα  
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 1 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1062 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεθόδων και τεχνικών υπόγειας εκμετάλλευσης για την 
απόληψη κοιτασμάτων μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών. Εξετάζονται οι κύριες μέθοδοι και 
διδάσκεται ο σχεδιασμός του υπόγειου συστήματος εκμετάλλευσης και των έργων που απαιτούνται για την 
υλοποίησή του.  

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• κατανοήσει τους βασικούς τύπους υπογείων εκμεταλλεύσεων 
• αναλύσει τα χαρακτηριστικά των μεθόδων και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους σε σχέση με τους 

τύπους κοιτασμάτων και τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους 
• αναλύσει και να επιλέξει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού υπογείων εκμεταλλεύσεων 
• σχεδιάσει και οργανώσει τις φάσεις εργασίας και παραγωγής υπόγειων εκμεταλλεύσεων 
• αξιολογήσει την επιλογή της βέλτιστης μεθόδου σε σχέση με το προς εκμετάλλευση κοίτασμα 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
• Σχεδιασμός υπογείων έργων 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Οι παρουσιάσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν την 
χρήση animation και video που έχει αναπτυχθεί ή που έχει 
συγκεντρωθεί από άλλες πηγές ώστε να γίνει δυνατή η 
κατανόηση εννοιών και παραδειγμάτων ανάπτυξης και 
κατασκευής υπογείων έργων, 

• Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων και το βιβλίο των 
σημειώσεων του μαθήματος διατίθενται σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

  

Το μάθημα αφορά στη διδασκαλία τρόπων και τεχνικών αξιοποίησης του υπεδάφους, στο σχεδιασμό και 
στην επιλογή βέλτιστων χαρακτηριστικών κατασκευής υπογείων έργων υποδομής και άλλων ειδικών έργων, 
τα οποία μπορούν να στεγάζουν χρήσεις, οι οποίες είναι ανεπιθύμητες στην επιφάνεια, ή καταλαμβάνουν 
ζωτικό χώρο, ή μπορούν να αποδώσουν καλύτερα αν κατασκευαστούν υπόγεια.  

Πιο αναλυτικά τα θέματα που παρουσιάζονται είναι τα εξής:  

• Η σύγχρονη αστική ανάπτυξη, τα προβλήματα που δημιουργούνται και ο ρόλος των υπογείων 
έργων στην σύγχρονη πόλη. 

• Προοπτικές ανάπτυξης των υπογείων έργων. Πλεονεκτήματα υπογείων έργων σε ζητήματα 
περιβαλλοντικής προστασίας. Μειονεκτήματα και ζητήματα που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν για 
την υιοθέτηση της υπόγειας ανάπτυξης. 

• Τύποι και χρήσεις υπόγειων κατασκευών. Ειδικά υπόγεια έργα και σύγχρονες υποδομές. 
• Σχεδιασμός υπογείων τεχνικών έργων με την μέθοδο των θαλάμων και στύλων. Παραδείγματα 

εφαρμογής. 
• Ανάλυση και επιλογή χαρακτηριστικών σχεδιασμού (γεωμετρία, υπολογισμός τάσεων, αντοχής, 

συντ. ασφαλείας) 
• Σχεδιασμός μεγάλων υπογείων θαλάμων. Βασικές κατευθύνσεις επιλογής τύπου και 

χαρακτηριστικών έργων (βάθος, διάταξη, προσανατολισμός, κ.α.) και δυνατότητες για την όρυξη και 
την υποστήριξή τους. 

• Παράδειγμα εφαρμογής (υπόγειος χώρος αποθήκευσης υδρογονανθράκων) 
• Επιλογές τελικής διαμόρφωση υπογείου συγκροτήματος.  
• Ανάλυση κόστους όρυξης / κατασκευής υπογείων έργων.  
• Προβλήματα της Ελληνικής πραγματικότητας και η αντιμετώπισή τους με υπόγεια έργα. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 13 
Φροντιστηριακές Ασκήσεις 13 

Μελέτη και ανάλυση υπογείων 
έργων και εγκαταστάσεων ως 
μελέτες περίπτωσης 

15 

Εκπόνηση ομαδικής μελέτης 
(project) 

20 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος: 101 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με δύο 
εναλλακτικούς τρόπους: 

(α) Αξιολόγηση βάσει τελικών εξετάσεων σε 
ποσοστό 100% 
(β) Αξιολόγηση βάσει τελικών εξετάσεων (70%) και 
συνοπτικών ομαδικών εργασιών εξαμήνου (30%) 

Η γραπτή τελική εξέταση (70%) περιλαμβάνει: 
- Επίλυση άσκησης που αφορά στις επιλογές σχεδιασμού
υπογείου έργου

- Αξιολόγηση ζητημάτων και αιτιολογημένη επιλογή
κατάλληλων μεθόδων για την αντιμετώπιση προβλημάτων

- Επιλογή και συγκεκριμένων θέσεων (Σωστό – Λάθος) με
αιτιολογημένη απάντηση

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Α. Μπενάρδος,  Δ. Καλιαμπάκος (2010). Υπόγεια Έργα (Σημειώσεις), Αθήνα.
• E. Hoek, P.K. Kaiser, W.F. Bawden (1995). Support of Underground Excavations In

Hard Rock, Balkema.

• Tunnelling and Underground Space Technology
• International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.13.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 + 1 = 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης 
Γεωτεχνολογίας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=efarmosmeni_ydrogeologia 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα «Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία» αποτελεί το μάθημα εισαγωγής σε έννοιες σχετικές με τα 
Υδρογεωλογικά Συστήματα και ειδικότερα τον εντοπισμό, την εκμετάλλευση και την ολοκληρωμένη διαχείριση τους. 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των χαρακτηριστικών του υδρογεωλογικού φυσικού συστήματος 
εντός του οποίου βρίσκονται οι υπόγειοι υδατικοί πόροι και η ανάπτυξη της συνδυαστικής μεθοδολογίας 
που ακολουθείται: (α) στον τεχνικό  σχεδιασμό ενός υδραυλικού διαχειριστικού έργου, (β) στην επιλογή της 
κατάλληλης τεχνικής μεθόδου, (γ) στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του υδρογεωλογικού συστήματος, (δ) 
στην ασφαλή και περιβαλλοντικά συμβατή εκτέλεση του, (ε) στην παρακολούθηση των συναφών 
υδρολογικών διεργασιών των υπόγειων νερών, (στ) στην προσομοίωση της ροής των υπόγειων νερών. 

Η επίλυση ασκήσεων εκ μέρους των φοιτητών και η ακόλουθη συζήτηση επί των εργασιών τους αποσκοπεί 
στην περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων τους να προσεγγίζουν με επιστημονικό τρόπο τεχνικά θέματα και 
να επιλύουν σχετικά προβλήματα στο πλαίσιο του γνωστικού τους αντικειμένου. 

Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει μελέτη και αναλυτική παρουσίαση εκ μέρους των 
φοιτητών ενός θέματος σχετικού με τον εντοπισμό, την εκμετάλλευση και την ολοκληρωμένη διαχείριση 
υδρογεωλογικών συστημάτων με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην παρουσίαση τεχνικών 
θεμάτων. 

Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο λίθο γνώσεων για όσους εκ των φοιτητών επιθυμούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στο αντικείμενο της Διαχείρισης Υπόγειων Υδατικών Πόρων σε Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 
επίπεδο. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
• Αντιλαμβάνεται λεπτομερώς τις υδρογεωλογικές διεργασίες που σχετίζονται με τα υδρογεωλογικά 

συστήματα 
• Περιγράφει και αναλύει την κίνηση των υπόγειων νερών προς τα υδρομαστευτικά έργα  
• Γνωρίζει τα τεχνολογικά εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των υπόγειων 

υδατικών πόρων 
• Γνωρίζει τις τεχνολογίες (ψηφιακές πλατφόρμες) που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της ροής 

των υπόγειων νερών 
• Σχεδιάζει βασικά συστήματα παρακολούθησης υδρογεωλογικών συστημάτων 
• Σχεδιάζει συστήματα αντιμετώπισης προβλημάτων των υπόγειων νερών στα τεχνικά έργα καθώς και στη 

μεταλλευτική δραστηριότητα    
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη μελέτη και παρουσίαση περαιτέρω εξειδικευμένων 

επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τη διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Αυτόνομη εργασία/Ομαδική εργασία 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
 
 
 
 
 

 

i. Υδρολογικός κύκλος και στοιχεία επιφανειακής υδρολογίας 
ii. Υδρολογία ακόρεστης ζώνης και χαρακτηριστικά εδαφικού νερού 
iii. Υδρογεωλογικά συστήματα και είδη υδροφόρων σχηματισμών  
iv. Υδρολογία και υδραυλική των υπόγειων νερών 
v. Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεων και δοκιμαστικές αντλήσεις 
vi. Διαχείριση παράκτιων υπόγειων υδροσυστημάτων 
vii. Διαχείριση εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων 
viii. Έλεγχος του υπόγειου νερού σε τεχνικά έργα 
ix. Διαχείριση υδατικών πόρων στη μεταλλευτική δραστηριότητα 
x. Στοιχεία αστικής υδρογεωλογίας  
xi. Προσομοίωση της ροής των υπόγειων νερών 
xii. Τεχνολογίες παρακολούθησης των υπόγειων υδροσυστημάτων 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις και 
ασκήσεις Πεδίου που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

13 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση 
σχεδίων διαχείρισης έργου 

40 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος: 119 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) στην ελληνική γλώσσα που 
περιλαμβάνει: 

- Θεωρητικές έννοιες σχετικά με την υδρολογία των
υπόγειων νερών και τη
διαχείριση/εκμετάλλευση/προσομοίωση
υδρογεωλογικών συστημάτων
- Επίλυση προβλημάτων (με χρήση ποσοτικών

δεδομένων) σχετικών με την υδρογεωλογία

ή 

ΙΙ. Δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας (90%) 
που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:  

- Ανάλυση υδρογεωλογικών συστημάτων
- Ειδικά θέματα εφαρμογής τεχνολογιών στην
υδρογεωλογία (π.χ. τεχνολογίες παρακολούθησης
και προσομοίωσης, υδρογεωφυσική κ.α.)

- Ειδικά θέματα υδρογεωλογικής επιστήμης (π.χ.
ισοτοπική υδρολογία, θαλάσσια διείσδυση και μέτρα
αντιμετώπισης κ.α.)

ΙΙΙ. Κατάθεση επιλυμένων ασκήσεων (10%) 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
- Driscoll, Fletcher, 1986. Groundwater and Wells, US Filter / Johnson Screens 
- Freeze, R.A. & Cherry, J.A., 1979. Groundwater, Prentice-Hall. 
- de Marsily, G., 1986. Quantitative Hydrogeology: Groundwater Hydrology for Engineers, Academic Press, 

Inc. 
- Bear J. (2007). Hydraulics of Groundwater, Dover Publications. 
- Todd, David Keith, 1980. Groundwater Hydrology Second Edition, John Wiley & Sons., ISBN 0-471-87616-

X 
-  Brassington, R. (1988): Field Hydrogeology. - J. Wiley & Sons; pp. 248. 
- Fetter, C.W. (1994): Applied Hydrogeology.- Prentice Hall; pp. 691. 
-  Freeze, R .A.; J.A. Cherry (1979): Groundwater.- Prentice-Hall; pp. 604. 
-  Heath, R. C. (1987): Basic Groundwater Hydrology.- USGS Water-Supply Paper 2220; pp. 86. 
-  Fitts, C.R (2002): Groundwater Science.- Associated Press, pp. 450.  
-  Price, M. (1996): Introducing Groundwater – Chapman and Hall; pp. 278 
-  Serrano, S. E. (1997): Hydrology for Engineers, Geologists and Environmental Professionals.- 

HydroScience, Lexington; pp. 452. 
-  Shaw, E.M. (1988): 2nd edition: Hydrology in Practice.- Chapman and Hall, London; pp. 539. 
- Καλλέργης Γ. (1999) Εφαρμοσμένη – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Εκδόσεις ΤΕΕ, Τόμος Α, 2η Έκδοση. 
- Καλλέργης Γ.: (2000) Εφαρμοσμένη – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Εκδόσεις ΤΕΕ, Τόμος Β, 2η Έκδοση 
- Καλλέργης Γ. (2001) Εφαρμοσμένη – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, Εκδόσεις ΤΕΕ, Τόμος Γ, 2η Έκδοση. 
- Τολίκας Δ. (2005). Υπόγεια Υδραυλική, Εκδόσεις Επίκεντρο. 
- Τερζίδης Γ.Α. & Καραμούζης Δ. (2001). Υδραυλική Υπόγειων Νερών, Εκδόσεις Ζήτη 
- Hydrogeology Journal, Official Journal of the International Association of Hydrogeologists 
- Hydrology and Earth System Sciences (HESS), International two-stage open-access journal of the 

European Geosciences Union 
- Journal of Hydrology, Elsevier 
- Water Resources Management, An International Journal - Published for the European Water Resources 

Association (EWRA) 
- Groundwater, Published on behalf of the National Ground Water Association 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 

ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.14.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βελτίωση γεωτεχνικής συμπεριφοράς γεωλογικών 
σχηματισμών 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις θεωρίας και Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης 
Γεωτεχνολογίας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

- 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=veltiosi_geotexnikis 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών σχετικών 
με τα αντικείμενα της Βελτίωσης της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών. 
Επίπεδο γνώσεων 6 σύμφωνα με τον 1ο κύκλο σπουδών. 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτύχουν κατά την παρακολούθηση του μαθήματος 
«Βελτίωση γεωτεχνικής συμπεριφοράς γεωλογικών σχηματισμών» περιλαμβάνουν: 
 
• Την κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών που σχετίζονται με τη βελτίωση των γεωλογικών 

σχηματισμών.  
• Την κατανόηση και αξιολόγηση του κινδύνου αστοχιών προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

σχεδιασμού και ασφαλείας των υφιστάμενων ή των κατασκευαζόμενων τεχνικών έργων. 
• Την εφαρμογή των μεθοδολογιών και τεχνικών που σχετίζονται με θέματα βελτίωσης της γεωτεχνικής 

συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών.  
• Τη σχεδίαση και ανάπτυξη διατάξεων σχετικών με θέματα βελτίωσης της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των 

γεωλογικών σχηματισμών.  
 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

  

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των μεθόδων με τις οποίες επιτυγχάνεται: η παροδική ή 
μόνιμη βελτίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών ή/και η αποτροπή ή 
εξάλειψη του κινδύνου αστοχιών προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σχεδιασμού και ασφαλείας 
των υφιστάμενων ή των κατασκευαζόμενων τεχνικών έργων. 

Θέματα τα οποία απασχολούν το μάθημα «Βελτίωση γεωτεχνικής συμπεριφοράς γεωλογικών 
σχηματισμών» αποτελούν:   
 
• Τεχνικές υποβιβασμού και στράγγισης των υπόγειων υδροφόρων.  
• Τεχνικές ηλεκτροκινητικής σταθεροποίησης (ηλεκτρώσμωση, ιοντική αντικατάσταση κ.α.). 
• Τεχνικές θερμικής σταθεροποίησης (θέρμανση και ψύξη).  
• Τεχνικές στερεοποίησης και συμπύκνωσης (προφορτίσεις με και χωρίς χαλικοπάσσαλους, δυναμική 

συμπύκνωση, Deep Dynamic Compaction, Rapid Impact Compaction, Vibro Rod, Vibroflotation, Vibro 
Replacement κ.α.).  

• Τεχνικές ενεμάτωσης (ενεματώσεις ρωγμών και πόρων, ενεματώσεις συμπύκνωσης, ενεματώσεις 
εκτόπισης, Jet Grouting, Wet Soil Mixing).  

• Τεχνικές χημικής σταθεροποίησης.  
• Τεχνικές βελτίωσης με τη χρήση γεωσυνθετικών υλικών (γεωυφάσματα, γεωπλέγματα, γεωμεμβράνες, 

γεωσυνθετικές αργιλικές μεμβράνες, γεωδικτυωτά , γεωτάπητες, γεωκυψέλες, γεωαφροί, γεωσύνθετα και 
ηλεκτροκινητικά γεωσυνθετικά υλικά).  

• Τεχνικές αντιστήριξης εδαφικών πρανών - τοίχοι αντιστήριξης (τοίχοι βαρύτητας, τοίχοι πρόβολοι, 
αντηριδωτοί τοίχοι, διαφραγματικοί τοίχοι, πασσαλότοιχοι).  

• Τεχνικές σταθεροποίησης και προστασίας από καταπτώσεις βραχωδών πρανών (αγκύρια βράχου & ήλοι, 
τοίχοι αντιστήριξης, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τάφροι – αναχώματα – φράχτες ανάσχεσης καταπτώσεων, 
πλέγματα παγίδευσης κ.α.) 

 
Στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: 
 
• Ασκήσεις πάνω στις τεχνικές υποβιβασμού και στράγγισης των επιφανειακών υδροφόρων στρωμάτων με 

τάφρους και φρέατα καθώς και με σημειακά δίκτυα άντλησης (WellPoints) 
• Ασκήσεις σχετικά με τη βελτίωση των σχηματισμών θεμελίωσης μέσω της προφόρτισής τους, με και 

χωρίς χαλικοπάσσαλους. 
• Ασκήσεις σχετικά με τον υπολογισμό ωθήσεων γαιών σε τοίχους βαρύτητας καθώς και σε 

διαφραγματικούς τοίχους. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Δια ζώσης στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και σε εργοτάξια.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ανάλυσης ευστάθειας 
πρανών.  
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις Εργαστηρίου που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών  
 

13 

Εκπαιδευτικές εκδρομές/ 
πραγματοποιούνται επισκέψεις 
σε εργοτάξια και ολοκληρωμένα 
έργα όπου οι φοιτητές μπορούν 
να δουν τον τρόπο εγκατάστασης 
ή την λειτουργία των έργων 
βελτίωσης  (π.χ. κατολίσθηση 
Μαλακάσας, Σήραγγα Κνημίδας, 
εργοτάξια της Αττικό Μετρό  κ.α.). 

10 

Ατομικές εργασίες και 
παρουσιάσεις, διάρκειας 15 min, 
πάνω σε ειδικά θέματα των 
βελτιώσεων. 

10 

Αυτοτελής Μελέτη 39 
Εξετάσεις  3 

  
  
  
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
101 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
• Γραπτή τελική εξέταση 100% που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης, 
καθώς και θέματα με ασκήσεις.   

 
• Παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων (Προαιρετικά) 

 
• Παρουσίαση  Ατομικής  Εργασίας (Προαιρετικά με 

βαθμολογικό μπόνους)  
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Βιβλία Διδασκαλίας 
• Λουπασάκης Κ., (2018), Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών, Σημειώσεις του 

μαθήματος Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών του 9ου εξαμήνου του 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλουργών Ε.Μ.Π., 
Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ε.Μ.Π., Αθήνα, σελ. 221. 

• Εδαφομηχανική. Ασκήσεις και Προβλήματα, Γραμματικόπουλος Ν., Μάνου-Ανδρεάδου Ν., Χατζηγώγος 
Θ., 2007, Εκδόσεις ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662641. 

 
Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 
• Γραμματικόπουλος Γ., Μάνου – Ανδρεάδου Ν., Χατζηγώγος Θ. (1998), Εδαφομηχανική – ασκήσεις και 

προβλήματα, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 
• Καββαδάς Μ., (2000), Στοιχεία Εδαφομηχανικής, Σημειώσεις ΕΜΠ. 
• Παπαχαρίσης Ν., Μάνου-Ανδρεάδη Ν., Γραμματικόπουλος Ι., (1999) Γεωτεχνική Μηχανική, Εκδόσεις 

Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
• Hoek E., Bray J. (1981) Rock Slope Engineering, Taylor & Francis Group 
• Tomlinson M., Woodward J. (2008) Pile design and construction practice, Taylor & Francis. 
• Wyllie D., Mah C. (2004) Rock Slope Engineering – Civil and mining, Taylor & Francis Group 
• Xanthakos P.P., Abramson L.W., Bruce D.A. (1994) Ground Control and Improvement. John Wiley & 

Sons Inc., New York, 945pp. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.36.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό κατεύθυνσης Μεταλλουργικών 
Διεργασιών 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : Χημεία, Θερμοδυναμική, Φαινόμενα Μεταφοράς Ι και ΙΙ, Ισοζύγια 
μάζας και ενέργειας 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1028 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο πλαίσιο του μαθήματος περιγράφεται η λειτουργία των τριών χαρακτηριστικών τύπων αντιδραστήρα, 
ασυνεχούς λειτουργίας (batch), συνεχούς ροής πλήρους ανάμιξης (CSTR) και εμβολικής ροής (plug flow 
reactor). Εξετάζονται ομογενή συστήματα μιας ή πολλαπλών αντιδράσεων, καθώς και συστήματα 
συνδυασμού αντιδραστήρων με ή χωρίς ανακύκλωση ρεύματος προϊόντος. Αναλύονται τα ισοζύγια 
ενέργειας σε όλους τους τύπους των αντιδραστήρων σε συστήματα μιας ή πολλαπλών αντιδράσεων. 
Επιλύονται προβλήματα αδιαβατικής λειτουργίας ή λειτουργίας με χρήση εναλλακτών θερμότητας. 
Εξετάζεται επίσης η περίπτωση της μη ιδανικής ροής και η μελέτη της κατανομής του χρόνου παραμονής με 
χρήση ιχνηθετών. Τέλος γίνεται εισαγωγή στις ετερογενείς αντιδράσεις, με έμφαση στις αντιδράσεις 
στερεών-ρευστών, αναλύεται το μοντέλο συρρικνούμενου πυρήνα, και παρουσιάζονται χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αντιδραστήρων.  

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: 

• Να αναγνωρίζουν τους ειδικούς τύπους λειτουργίας των αντιδραστήρων και να επιλέγουν την 
κατάλληλη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της απόδοσής τους 

• Να αναλύουν πειραματικά αποτελέσματα λειτουργίας των αντιδραστήρων για την μελέτη της κινητικής 
των χημικών αντιδράσεων 

• Να διατυπώνουν τις κατάλληλες εξισώσεις ταυτόχρονης περιγραφής των ισοζυγίων μάζας και ενέργειας 
ανάλογα με το τύπο του εξεταζόμενου αντιδραστήρα, σε συστήματα μιας ή πολλαπλών αντιδράσεων.  

• Να επιλέγουν τον βέλτιστο συνδυασμό αντιδραστήρων ανάλογα με το είδος αντιδράσεων και την 
επιδιωκόμενη εκλεκτικότητα ως προς τα προϊόντα 

• Να επιλύουν προβλήματα διαστασιολόγησης των αντιδραστήρων, καθώς και προβλήματα 
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διαστασιολόγησης των εναλλακτών θερμότητας για εξασφάλιση ισοθερμοκρασιακής λειτουργίας 
• Να αναλύουν δοκιμές ιχνηθέτησης για τον υπολογισμό της κατανομής του χρόνου παραμονής σε 

αντιδραστήρες μη ιδανικής ροής και να αξιοποιούν τα αποτελέσματα για τον υπολογισμό της προόδου 
των χημικών αντιδράσεων στους συγκεκριμένους αντιδραστήρες. 

• Να επιλύουν προβλήματα ετερογενών αντιδράσεων στερεών-ρευστών λαμβάνοντας υπόψη την 
κατανομή μεγέθους των στερεών σωματιδίων ή/και την κατανομή του χρόνου παραμονής των στερεών 
σωματιδίων στον αντιδραστήρα 

 
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη αποφάσεων 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγικά στοιχεία 
2. Ιδανικοί Αντιδραστήρες (παρτίδας, πλήρους ανάμιξης, εμβολικής ροής) 
3. Σχεδιασμός συστημάτων πολλαπλών αντιδραστήρων 
4. Αναδιατύπωση των εξισώσεων σχεδιασμού των αντιδραστήρων. Επίλυση  με το λογισμικό Berkeley- 

Madonna 
5. Πολλαπλές χημικές αντιδράσεις 
6. Ισοζύγια ενέργειας στους αντιδραστήρες 
7. Ετερογενείς αντιδράσεις 
8. Διάχυση σε πορώδες υλικό και επιφανειακή αντίδραση 
9. Κατανομή χρόνου παραμονής. Συστήματα μη ιδανικής ροή  
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://mycourses.ntua.gr 
 
Στην διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται 
με την αξιοποίηση του λογισμικού Berkeley Madona για 
την αριθμητική επίλυση των κλασικών διαφορικών 
εξισώσεων που υπεισέρχονται στην περιγραφή των 
συστημάτων 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις για την εμπέδωση  
εφαρμογή εννοιών και των 
μεθοδολογιών που έχουν 
αναλυθεί  στην θεωρία 

13 

9 επιμέρους εργασίες 27 

1 τελικό θέμα 12 

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 42 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
120 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Εργασίες κατά την διάρκεια των μαθημάτων (70%) 
 
ΙΙ. Τελικό θέμα (30%) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Fogler, H.S. “Μηχανική Χημικών Αντιδράσεων & Σχεδιασμός Αντιδραστήρων”, 4η έκδοση, 
(Εκδόσεις Τζιόλα, 2009) Διατίθεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΥ. 

• Levenspiel Octave: “Chemical Reaction Engineering, 3rd Edition” (John Wiley and Sons, NY, 
1999) 

 
 

 



1 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧ. 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.37.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχεδιασμός & Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Μεταλλουργικών 
Βιομηχανιών 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης 
Μεταλλουργικών Διεργασιών: 9ου Εξαμήνου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
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Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στην προσομοίωση μεταλλουργικών διεργασιών  και στην 
βελτιστοποίησή τους, με χρήση Η/Υ. 

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της προσομοίωσης 
μεταλλουργικών διεργασιών, την επαφή και την εξοικείωσή τους με τα διαθέσιμα υπολογιστικά εργαλεία (software) και την 
επίλυση προβλημάτων ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. 

Τα προβλήματα χρησιμοποιούν γνώσεις από άλλα μαθήματα της Σχολής, π.χ. «Μελέτη και Σχεδιασμός 
Εργοστασίων Εμπλουτισμού», «Χημική Κινητική», «Σχεδιασμός Αντιδραστήρων» κ.ά., ώστε να δουν στην 
πράξη: 

- την λειτουργία ενός προγράμματος προσομοίωσης 

- πώς χτίζεται ένα διάγραμμα ροής που να προσεγγίζει με ακρίβεια την λειτουργία του εργοστασίου 

- την μετάβαση από τον βασικό σχεδιασμό (conseptual) ενός εργοστασίου στον λεπτομερή (rigorous) 

- ποιες είναι οι μεταβλητές, ποια είναι τα απαραίτητα δεδομένα και ποια τα υπολογιζόμενα 

- πώς υπολογίζονται από το πρόγραμμα τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας 

- πως γίνεται η αριστοποίηση του σχεδιασμού ως προς τις ροές μάζας και την ενέργεια 

Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη ολοκλήρωση και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που έχουν 
αποκτήσει σε επί μέρους ειδικά μαθήματα της κατεύθυνσης. 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας αφενός του 
τρόπου λειτουργίας των διαφόρων μονάδων του εργοστασίου και των θερμοδυναμικών δεδομένων και 
μεθόδων που ακολουθεί η κάθε διεργασία, αφετέρου ο λεπτομερής έλεγχος των αποτελεσμάτων και της 
ορθότητάς τους, σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν και την κοινή λογική. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• ξέρει τα βασικά στοιχεία χρήσης ενός προσομοιωτή Μεταλλουργικών Βιομηχανιών. 

• έχει γνώση των εργαλείων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
θερμοδυναμικών δεδομένων 

• διακρίνει τα βασικά μοντέλα συσκευών σε ένα πραγματικό ή μία μελέτη περίπτωσης έργου και να 
εκτιμήσει τις απαραίτητες τιμές των μεταβλητών τους. 

• κατασκευάζει ένα διάγραμμα ροής, που να απεικονίζει την λειτουργία του εργοστασίου (υπαρκτού ή 
υπό κατασκευή), με ακρίβεια. 

• αναλύει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και επιβεβαιώνει την ορθότητά τους ή τα απορρίπτει. 

• ελέγχει την επίδραση των διαφόρων μεταβλητών στην λειτουργία του εργοστασίου (sensitivity analysis) 

• υπολογίσει την βέλτιστη τιμή μιας παραμέτρου για την ικανοποίηση ενός περιορισμού. 

• συντάξει μια λεπτομερή έκθεση της δημιουργίας της προσομοίωσης, των δεδομένων εισόδου, των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν και τις προτάσεις για βελτιστοποίηση της λειτουργίας του 
εργοστασίου. 

• εκτιμήσει το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού και το συνολικό κόστος παραγωγής μιας 
διεργασίας ή ενός μεταλλουργικού εργοστασίου 

• σχεδιάσει και να παρακολουθεί την χρηματοοικονομική διαχείριση μιας διεργασίας ή ενός 
μεταλλουργικού εργοστασίου 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Βασικές Έννοιες. Στοιχεία προσομοιωτή. Περιβάλλον προσομοιωτή.
2. Επιλογή μονάδων μέτρησης, συστατικών και μεθόδου υπολογισμού θερμοδυναμικών δεδομένων.
3. Σχεδιασμός διεργασιών

− Συσκευές και ρεύματα
− Εισαγωγή παραμέτρων και εμφάνιση αποτελεσμάτων – Αναφορές - Διαγράμματα
− Ανάλυση ευαισθησίας
− Περιορισμοί και υπολογισμός βέλτιστης τιμής
− Σύγκληση ανακύκλωσης

4. Οικονομική ανάλυση διεργασιών
Εκτίμηση κόστους παγίου κεφαλαίου 
Εκτίμηση συνολικού κόστους παραγωγής 
Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σε 
προσωπικούς υπολογιστές  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Εξειδικευμένο Λογισμικό Προσομοίωσης 
Μεταλλουργικών Εργοστασίων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 52 
Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εφαρμογή μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών περίπτωσης 

28 

Τελική Εργασία 20 

Αυτοτελής Μελέτη 20 

Σύνολο Μαθήματος: 120 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Αυτοτελείς Εργασίες (3) (30%) 
 
ΙΙ. Τελική Εργασία (70%) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Kamal I.M._Al-Malah, Aspen Plus Chemical Engineering Applications, 2017, John Wiley & Sons 
Amiya K. Jana, PROCESS SIMULATION AND CONTROL USING ASPEN, 2009, PHI Leaning 
Private Limited 

- M.S. Peters, K.D. Timmerhaus, R.E. West. Plant Design and Economic for Chemical Engineers, 
McGraw Hill Education, 2003, Technology and Engineering 

- Ι. Κούκος. Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Χημικών Εργοστασίων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧANΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Ε.Μ.Π. 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.38.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ  
 

 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας- Μάθημα κατεύθυνσης «Μεταλλουργικές διεργασίες» 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

1. http://www.metal.ntua.gr/?product=sxediasmos_etgostasiwn_emplouti
smou   

2. http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=META
L1009  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα αξιολόγησης της κατανόησης των αρχών και διεργασιών της μηχανικής 
προπαρασκευής και εμπλουτισμού μεταλλευμάτων των μαθημάτων Μηχ. Προπαρασκευή και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων Ι και 
ΙΙ (κορμού) των 5ου και 6ου εξαμήνου, αντίστοιχα.  

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές να εκπονήσουν, με τη βοήθεια των 
διδασκόντων, ολοκληρωμένο θέμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου προβλήματος εμπλουτισμού για 
το οποίο δίνονται αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών. Συγκεκριμένα, μια πλήρης μελέτη προβλήματος 
εμπλουτισμού, επεξεργασίας βιομηχανικού ορυκτού ή πετρώματος για την παραγωγή αδρανών υλικών, περιλαμβάνει 
τη διαμόρφωση και τη σχεδίαση του διαγράμματος ροής των διεργασιών κατεργασίας του μεταλλεύματος ή του 
πετρώματος και τον υπολογισμό και επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων (είδος, δυναμικότητα κλπ.) που θα 
χρησιμοποιηθούν. Κατόπιν, καθοδηγούνται ώστε να μπορούν να κάμουν προκαταρκτικό σχεδιασμό (κατόψεις πλάγιες 
όψεις, τομές κλπ.) με βάση τις διαστάσεις, τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που επέλεξαν, παίρνοντας υπόψη και 
τα δεδομένα του χώρου εγκατάστασης (ανάγλυφο της περιοχής κλπ.). Στη συνέχεια εκπονούν μια προκαταρκτική 
οικονομική ανάλυση για τη βιωσιμότητα της επένδυσης, παίρνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές των προϊόντων του 
εργοστασίου, το κόστος των μηχανημάτων (αγορά, εγκατάσταση), το κόστος επεξεργασίας (εργατικά, αναλώσιμα, 
αντιδραστήρια, συντήρηση, διοικητικά έξοδα κλπ.), τις αποσβέσεις, το κόστος χρηματοδότησης (ίδια, δανειακά 
κεφάλαια κλπ.). 

http://www.metal.ntua.gr/?product=sxediasmos_etgostasiwn_emploutismou
http://www.metal.ntua.gr/?product=sxediasmos_etgostasiwn_emploutismou
http://www.metal.ntua.gr/?product=sxediasmos_etgostasiwn_emploutismou
http://www.metal.ntua.gr/?product=sxediasmos_etgostasiwn_emploutismou
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1009
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1009
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1009
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1009
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• αξιολογήσει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών  
• εκπονήσει μια μελέτη κατάτμησης και ταξινόμησης που αναφέρεται σε συγκεκριμένο μετάλλευμα, βιομηχανικό 

ορυκτό ή πέτρωμα για ζητούμενη δυναμικότητα προϊόντων κλπ. 
• διαμορφώσει το κατάλληλο διάγραμμα/-τα ροής εργοστασίου εμπλουτισμού επεξεργασίας του παραπάνω υλικού 

με βάση τις μεθόδους επεξεργασίας που θα εφαρμοστούν για τον εμπλουτισμό ή την επεξεργασία βιομηχανικών 
ορυκτών, πετρωμάτων 

• επιλέξει τα κατάλληλα μηχανήματα για τον εμπλουτισμό του παραπάνω υλικού 
• υπολογίσει ισοζύγια περιεκτικοτήτων βαρών και όγκων διακινούμενων φορτίων 
• προτείνει κατάλληλη μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων που προκύπτουν 
• εκπονήσει μια προκαταρκτική οικονομική ανάλυση  
• κάμει προκαταρκτική σχεδίαση (κατόψεις, πλάγιες όψεις ή και τομές) της μονάδας εμπλουτισμού 
• εκπονήσει μια τεχνική έκθεση που αναφέρεται στο συγκεκριμένο πρόβλημα η οποία να δίνει πληροφορίες για τη 

βιωσιμότητα του εγχειρήματος αξιοποίησης της συγκεκριμένης ορυκτής πρώτης ύλης 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Ομαδική Εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, αποτελεσμάτων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον μονάδων εμπλουτισμού, μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών 

και μονάδων παραγωγής αδρανών υλικών με διάφορες ειδικότητες μηχανικών (μεταλλειολόγοι-μεταλλουργοί, 
χημικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι) 

• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη ή κατά περίπτωση στα γραφεία των διδασκόντων για 
συνεργασία και καθοδήγηση των διαφόρων ομάδων που 
εκπονούν τα θέματα που έχουν ανατεθεί 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Συμβατικό Λογισμικό του Office (Powerpoint για τις 
παρουσιάσεις των 13 διαλέξεων), Excel και Mathcad για 
την επίλυση των υπολογιστικών προβλημάτων και την 
προσαρμογή εξισώσεων σε πειραματικά δεδομένα 
(fitting equations to data) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Συνεργασία με τους σπουδαστές – 
Εισαγωγή στο αντικείμενο της εργασίας το 
οποίο περιλαμβάνει τη μελέτη 
συγκεκριμένου προβλήματος εμπλουτισμού 
ή αξιοποίησης βιομηχανικού ορυκτού ή 
πετρώματος για τα οποία δίνονται 
αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών 
Ενημέρωση με βάση δεδομένες μελέτες 
περίπτωσης για τις οποίες υπάρχουν 
έτοιμα υποδείγματα. 

26 

Συνεχής καθοδήγηση των αντίστοιχων 
ομάδων σπουδαστών από τους 
διδάσκοντες, οι οποίοι τους επιβλέπουν σε 
όλες τις φάσεις εργασίας εκπόνησης του 
ολοκληρωμένου θέματος, για την ομαλή 
διεκπεραίωση της εργασίας τους. 

26 

Αυτοτελής Μελέτη και Ομαδική Εργασία 68 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

Μελέτη κατάτμησης και ταξινόμησης. αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών. Διαγράμματα ροής εργοστασίων 
εμπλουτισμού. Υπολογισμός δυναμικότητας μηχανημάτων και κατασκευών εμπλουτισμού Επιλογή 
μηχανημάτων. Αξιολόγηση καταλληλότητας και λειτουργίας μηχανημάτων εμπλουτισμού. Υπολογισμός 
κυκλωμάτων (διαγράμματα ροής-ισοζύγια βαρών περιεκτικοτήτων και όγκων διακινούμενων υλικών). 
Σχεδιασμός εργοστάσιου. Αποτύπωση εκσκαφών. Προκαταρκτικά αρχιτεκτονικά σχέδια εργοστάσιου. Φάσεις 
ανέγερσης εργοστάσιου εμπλουτισμού. Βοηθητικά κτίρια - υπηρεσίες. Περιβαλλοντική μελέτη. Προκαταρκτική 
οικονομική ανάλυση. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης. 
Θέματα: Υπολογισμός και σχεδιασμός συγκροτήματος κατάτμησης - ταξινόμησης εργοστασίων εμπλουτισμού 
και μονάδων παραγωγής αδρανών υλικών, υπολογισμός και σχεδιασμός εργοστασίων εμπλουτισμού 
επεξεργασίας διαφόρων μεταλλευμάτων. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Mέθοδοι αξιολόγησης και βαθμολόγησης 
Η αξιολόγηση των σπουδαστών βασίζεται στην ποιότητα του 

υπολογιστικού-σχεδιαστικού θέματος που ανατίθεται στην 
αρχή του εξαμήνου και παραδίδει ο σπουδαστής ή η ομάδα 
σπουδαστών που το εκπονεί. Η ποιότητα της εργασίας έχει 
άμεση σχέση με το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από την 
ομάδα για συνεργασία με τους διδάσκοντες κατά την 
εκπόνηση της εργασίας, από τη συχνότητα επικοινωνίας των 
σπουδαστών με τους διδάσκοντες και αξιολογείται σημαντικά 
η αυτενέργεια και η προσπάθεια που καταβάλλει η ομάδα και 
ο κάθε σπουδαστής μέλος της ομάδας. 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Βιβλία Διδασκαλίας 
1. Α.Ζ. Φραγκίσκος, “Μελέτη και κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων και 

βιομηχανικών ορυκτών (Σχεδιασμός εργοστασίου)”, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π., 
Αθήνα 2001. 

2. Κ.Γ. Τσακαλάκης, “ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Γενικές αρχές-Παραδείγματα)“, Σημειώσεις, 
Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Αθήνα 2015 

3. Α.Ζ. Φραγκίσκος, Η Μεταλλευτική Επιχείρηση, Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Ε.Μ. 
Πολυτεχνείο, Αθήνα 1994. 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία 
1. Αντώνη Ζ. Φραγκίσκου, “ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΡΥΚΤΩΝ (Ορυκτουργία)” Ε.Μ .Πολυτεχνείο, Αθήνα 1995. 
2. Γ.Α. Σταμπολτζή, “ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (Υδροαυτοκαθαρισμός-Κατάτμηση-Ταξινόμηση)”, Ε.Μ. 
Πολυτεχνείο, Αθήνα 1994. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.23.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις, Ασκήσεις & Ομαδικές εργασίες 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ εκλογή Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1064 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση και κατανόηση των μεταλλουργικών τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται για την πρωτογενή παραγωγή των βασικών μη σιδηρούχων μετάλλων με έμφαση στην 
ελληνική μεταλλουργική βιομηχανία. Αναλυτικότερα, το μάθημα αναλύει σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια την 
τεχνολογία παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου από μεταλλουργική επεξεργασία βωξιτών (Μέθοδος 
Bayer, Μέθοδος Hall-Heroult, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καινοτομίες κλπ), τη παραγωγή χαλκού από 
θειούχα και οξειδωμένα μεταλλεύματα και τη Μεταλλουργία ψευδαργύρου και μολύβδου. 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

My courses 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 39 

1. Ιδιότητες Αργιλίου 
2. Παραγωγή και Ζήτηση αργιλίου διεθνώς 
3. Μεταλλουργική Παραγωγή Αλουμίνας 
4. Μεταλλουργική παραγωγή αργιλίου 
5. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
6. Καινοτομίες στην μεταλλουργία αργιλίου 
7. Ομαδικές εργασίες σε άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές (Au, 

Ag, Li, Co, In, Pb, Zn, Cu κλπ) 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εργασίες (Ομαδικές εργασίες) 39 

Παρουσίαση και παρακολούθηση 
ομαδικών εργασιών  

4 

Αυτοτελής Μελέτη 18 

Σύνολο Μαθήματος: 100 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η Αξιολόγηση των σπουδαστών γίνεται με την προφορική 
εξέταση της ομαδικής εργασίας τους στο τέλος του εξαμήνου. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Σειρά βιβλίων που έχει αναρτήσει ο καθηγητής στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.46.9.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πυρίμαχα Υλικά  
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις  3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=pyrimaxa_ylika 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές ιδιότητες και συμπεριφορά των 
πυρίμαχων υλικών, στους τρόπους παρασκευής τους και στις εφαρμογές τους.  

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των πυρίμαχων υλικών. 
• Έχει γνώση των τεχνικών της παρασκευής πυριμάχων υλικών υλικών. 
• Να συσχετίζει τις ιδιότητες ενός πυρίμαχου υλικού με τις παραμέτρους της διεργασίας παρασκευής. 
• Να γνωρίζει τις εφαρμογές των πυριμάχων και τις απαιτούμενες ιδιότητες αυτών 
• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να κατασκευάσουν ένα πυρίμαχο υλικό. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 6 

 
i. Ορισμός-κατάταξη-Μορφές των πυριμάχων,  
ii. Μικροδομή ιδιότητες  
iii. Δοκιμές των πυριμάχων 
iv. Διαγράμματα ισορροπίας φάσεων 
v. Μετασχηματισμοί φάσεων σε συστήματα πυριμάχων 
vi. Μορφοποιημένα πυρίμαχα (εισαγωγή-πρώτες ύλες-παραγωγή-ιδιότητες): Μαγνησιακά 
vii. Μορφοποιημένα πυρίμαχα: Ανθρακούχα 
viii. Μορφοποιημένα πυρίμαχα: Μαγνησιοχρωμιτικά -Χρωμομαγνησιακά- Χρωμιτικά 
ix. Μορφοποιημένα πυρίμαχα: Κορουνδιακά, Αργιλοπυριτικά, Πυριτικά 
x. Μορφοποιημένα πυρίμαχα:, Δολομιτικά, Ειδικά και μονωτικά πυρίμαχα 
xi. Μονολιθικά πυρίμαχα (εισαγωγή-πρώτες ύλες-παραγωγή-ιδιότητες) 
xii. Μονολιθικά πυρίμαχα: Αλουμινικό τσιμέντο 
xiii. Μονολιθικά πυρίμαχα: Χυτά, Εκτοξευόμενα, Ενισχυμένα με ίνες, Εφαρμογές. 
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μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη  7 

Συγγραφή αναφοράς 
εργαστηριακών ασκήσεων 

39 

Αυτοτελής Μελέτη 42 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

ΙΙ. Αναφορά Εργαστηριακών Ασκήσεων  (30%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Αθηνά Τσετσέκου, Διδακτικές σημειώσεις “Πυρίμαχα Υλικά”, Αθήνα 2006.
• Α. Κοντόπουλος, Εισαγωγή στα πυρίμαχα υλικά, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1983.
• Plibrico Japan Co. Ltd., Akira Nishikawa, Technology of Monolithic Refractories, Toppan Printing Co. 

Ltd, Tokyo Japan 1984
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.41.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογία Επιφανειών  
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις  4 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=texnologia_epifaneiwn 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές ιδιότητες και τη αλληλεπίδραση της 
επιφάνειας των στερεών με το περιβάλλον. 

 
  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανοήσει τις βασικές ιδιότητες των επιφανειών και τους τρόπους αλληλεπίδρασης με το 

περιβάλλον. 
• Έχει κατανοήσει τους μηχανισμούς διάβρωσης, τριβής, φθοράς της επιφάνειας. 
• Έχει γνώση των μεθόδων προστασίας της επιφάνειας ενός στερεού από τις επιπτώσεις του 

περιβάλλοντος. 
  
Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών

• Αυτόνομη Εργασία
• Ομαδική Εργασία
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Εργαστηριακές Ασκήσεις  6 

Συγγραφή εργασίας 24 

Αυτοτελής Μελέτη 51 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

i. Η φυσική και η χημεία της επιφάνειας των στερεών υλικών.
ii. Η διάβρωση ως ηλεκτροχημική διεργασία. Βασικές έννοιες.
iii. Πόλωση.
iv. Διαγράμματα Pourbaix.
v. Η κινητική της ηλεκτοχημικής διάβρωσης – Παθητικοποίηση -Δυναμικό διάβρωσης.
vi. Μηχανισμοί διάβρωσης.
vii. Ενίσχυση της διάβρωσης από μηχανικά αίτια.
viii. Επίδραση της ατμόσφαιρας και του εδάφους στη διάβρωση
ix. Οξείδωση.
x. Τριβή, φθορά, εκτριβή, λίπανση και λιπαντικά.
xi. Μέθοδοι κατεργασίας των επιφανειών.
xii. Τεχνικές προστασίας της επιφάνειας.
xiii. Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές για τη μελέτη της επιφάνειας των τεχνολογικών υλικών.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

ΙΙ. Γραπτή εργασία  (20%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Αθηνά Τσετσέκου, Διδακτικές σημειώσεις “Τεχνολογία Επιφανειών”, Αθήνα 2015.
• G. Wranglen, “An Introduction to Corrosion of Metals”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
• M. G. Hocking, “Metallic and Ceramic Coatings”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
• I Hutchings “Tribology” Κεντρ Βιβλιοθήκη Ε Μ Π
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεταλλοτεχνία 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=
METAL1049  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις κατεργασίες - τεχνικές διαμόρφωσης και 
μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων ("Μεταλλοτεχνία").  
  
Η ύλη του μαθήματος ξεκινάει αρχικά με την θεωρία της πλαστικής παραμόρφωσης, στην οποία υπόκεινται 
τα μεταλλικά υλικά κατά την μορφοποίηση τους.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται και ταξινομούνται οι διαφορετικές μέθοδοι μορφοποίησης και 
παρουσιάζονται οι εφαρμογές τους. Πιο συγκεκριμένα στην ύλη αναπτύσσονται οι κατεργασίες έλασης, 
διέλασης, σφυρηλασίας, ολκής και βαθιάς κοίλανσης για τη διαμόρφωση λεπτών ελασμάτων.  

Καθώς οι διαλέξεις αφορούν στην διασύνδεση κατεργασίας - ιδιοτήτων, οι σπουδαστές εισάγονται στη 
μεθοδολογία και στον τρόπο σκέψης για την επίτευξη συγκεκριμένης μικροδομής με εργαλείο την 
επιλεγόμενη μέθοδο κατεργασίας. Πραγματοποιείται εμβάθυνση στα θερμικά φαινόμενα, τα οποία 
λαμβάνουν χώρα κατά τη μορφοποίηση, αλλά και την επίδραση της παραμόρφωσης, που από κοινού με 
την θερμική προϊστορία του υπό διαμόρφωση τεμαχίου επηρεάζουν καθοριστικά την εξέλιξη της 
μικροδομής, της ανακρυστάλλωσης και των μετασχηματισμών φάσης κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης. 

 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1049
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1049
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1049
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=METAL1049
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 
 
• γνωρίζει και να έχει κατανοήσει τις διαφορετικές μεθόδους μορφοποίησης και τα χαρακτηριστικά τους 

(γνώση). 
• αντιλαμβάνεται την επίδραση της μηχανικής καταπόνησης και της θερμικής προϊστορίας στην εξέλιξη 

της μικροδομής μετάλλων και κραμάτων (γνώση/δεξιότητα) 
• πραγματοποιεί θερμομηχανικό σχεδιασμό κραμάτων υπό διαμόρφωση με μεταλλοτεχνικές μεθόδους  

(γνώση/ικανότητα)  
• διεξάγει ποιοτικό έλεγχο στο παραχθέν προϊόν (γνώση/ικανότητα).  

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών και διεθνών πηγών αναζήτησης βιβλιογραφίας 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ναι 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 65h (5h x 13εβδ.) 

i. Βασικές έννοιες αναφορικά με την θεωρία της πλαστικής παραμόρφωσης 
ii. Βασικές έννοιες παραμόρφωσης κρυσταλλικών σωμάτων 
iii. Ενδοτράχυνση, ελαστική και πλαστική παραμόρφωση, Bauschinger effect κ.α. 
iv. Εισαγωγή στις βασικές κατεργασίες διαμόρφωσης – τεχνικές μορφοποίησης μετάλλων/κραμάτων 

(έλαση, διέλαση, ολκή, σφυρηλασία, κοίλανση) 
v. Θερμομηχανικά ελεγχόμενη έλαση, σχέδια έλασης (υποβιβασμοί, ρυθμός παραμόρφωσης κτλ.) 
vi. Επίδραση της θερμομηχανικής καταπόνησης στην εξέλιξη και επίτευξη τελικής μικροδομής 
vii. Ανακρυστάλλωση, επίδραση του μεγέθους κόκκου στις μηχανικές ιδιότητες 
viii. Βασικές ατέλειες και σφάλματα διαμόρφωσης (κατά την έλαση, τη διέλαση, την ολκή κτλ.) 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Ατομική Εργασία  25h 

Αυτοτελής Μελέτη 30h 

Σύνολο Μαθήματος: 120h 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)  

ΙΙ. Παρουσίαση  Ομαδικής  Εργασίας (40%) 

(Εναλλακτικά, απαλλακτική εργασία) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Βιβλιογραφία από διεθνή επιστημονικά περιοδικά
• Γεώργιος Δημ. Παπαδημητρίου, «Εισαγωγή στην μεταλλουργία, την τεχνολογία και τον έλεγχο των

συγκολλήσεων», ΕΜΠ, 1990
• Larry F. Jeffus, Welding: Principles and Applications, Cengage Learning, 2002
• G. Dieter, Mechanical Metallurgy, MacGraw-Hill Book Company, Inc., New York – Toronto – London, 1961
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ   ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.43.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product= morfopoihsh_polymerwn 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της μορφοποίησης των πολυμερών και 
σύνθετων υλικών. 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες και στη σημασία της 
ρεολογίας στη μορφοποίηση πλαστικών. Ρεομετρία, ρεολογικές ιδιότητες πολυμερών και μέτρησή τους. 
Ρεολογικές καταστατικές εξισώσεις. Διεργασίες μορφοποίησης πολυμερών (εκβολή, κυλίνδρωση, 
επικάλυψη καλωδίων, εκβολή με φύσημα, εκβολή ινών, χύτευση με έγχυση, κλπ.). Διεργασίες 
μορφοποίησης σύνθετων υλικών (εκβολή, χύτευση με έγχυση, επίστρωση, κλπ.). Αριθμητικές μέθοδοι 
στην μορφοποίηση πολυμερών και σύνθετων υλικών. Ανάλυση και σχεδιασμός στη μορφοποίηση 
πολυμερών με την προσεγγιστική μέθοδο λίπανσης. 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας στη 
μορφοποίηση των ρεολογικών ιδιοτήτων των πολυμερών και σύνθετων υλικών σε ένα διακριτό 
επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της μορφοποίησης των πολυμερών και 

σύνθετων υλικών. 
• Έχει γνώση των ιδιοτήτων και των τεχνικών μορφοποίησης των πολυμερών και σύνθετων υλικών. 
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις βασικές παραμέτρους στη μορφοποίηση των πολυμερών και σύνθετων 

υλικών πού χρησιμοποιούνται σε μία περίπτωση έργου και να εκτιμήσει το ρόλο των ενδιαφερομένων 
μερών στην υλοποίηση του έργου. 

• Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία και τις ιδιότητες των πολυμερών και σύνθετων υλικών κατά 
τις διεργασίες μορφοποίησης αυτών. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Εξειδικευμένο Λογισμικό MS-EXCEL 
 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

i. Εισαγωγή στη μορφοποίηση των πολυμερών. 
ii. Ροή πολυμερικών τηγμάτων σε αγωγούς. 
iii. Ιξωδοελαστικότητα των πολυμερών. 
iv. Διόγκωση πολυμερών και θραύση τήγματος. 
v. Εκβολή θερμοπλαστικών. 
vi. Εκβολή με εμφύσηση. 
vii. Εκβολή ινών. 
viii. Χύτευση φύλλων. 
ix. Επίστρωση καλωδίων. 
x. Κυλίνδρωση. 
xi. Χύτευση με έγχυση. 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εφαρμογή μεθοδολογιών 
και ανάλυση μελετών 

13 

Συγγραφή εργασίας / ασκήσεων 13 

Αυτοτελής μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος: 102 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Επίλυση 3 θεμάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα

ΙΙ. Ασκήσεις (20%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Ευάγγελος Μητσούλης, Βασικές Αρχές Μορφοποίησης Πολυμερών, Εκδόσεις ΕΜΠ, 2006. 
S. Middleman, Fundamentals of Polymer Processing, McGraw Hill, New York, 1977.
Z. Tadmor and C.G. Gogos, Principles of Polymer Processing, SPE Monograph Series, Wiley, New York,
1979.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.44.9.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσική Μεταλλουργία Σιδήρου και Χάλυβα 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ / 

ECTS 

Διαλέξεις και εργαστηριακές 
Ασκήσεις 

4 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :    Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις βασικές αρχές της Βιομηχανικών σιδηρούχων κραμάτων. 

Ο σπουδαστής θα αποκτήσει δεξιότητες , γνώσεις και κατανόηση σε: 

1) Πλήρης κατανόηση ανοξείδωτων χαλύβων, ηλεκτρικών χαλύβων ταχυχαλύβων, ειδικών κατηγοριών
χαλύβων

2) Να συσχετίσει συνθήκες διεργασιών με μικροδομή και κατ΄αυτόν τον τρόπο λαμβανόμενες ιδιότητες.
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικοί κραματωμένοι  χάλυβες, ανοξοίδωτοι χάλυβες, ειδικοί χυτοσίδηροι.
Ελαφρά  κραματωμένοι  χάλυβες. Χάλυβες εργαλείων και Ταχυχάλυβες.
Χάλυβες ανθεκτικοί  σε  υψηλές θερμοκρασίες και σε ερπυσμό. Ενανθράκωση – Εναζώτωση.
Ηλεκτρικοι χάλυβες
Χάλυβες  ανθεκτικοί στην οξείδωση σε  υψηλές θερμοκρασίες .Επιφανειακές κατεργασίες των 
χαλύβων και επιφανειακές επικαλύψεις.
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διαλέξεις Powerpoint. Υποστήριξη Μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Web of 
Knowledge. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Ατομική Εργασία  για τις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις  

8 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος: 100 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Θεωρητικές και Υπολογιστικές από όλο το εύρος
του διδαχθέντος μαθήματος

- Διαμορφωτική ή συμπερασματική δοκιμασία
- Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Εργαστηριακή Εργασία Πεπραγμένων  (50%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.45.9.1.7 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βιομηχανικά Κράματα 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και εργαστηριακές 
Ασκήσεις 

4 4 

   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις βασικές αρχές της Βιομηχανικών μη σιδηρούχων κραμάτων. 

Ο σπουδαστής θα αποκτήσει δεξιότητες , γνώσεις και κατανόηση σε: 

1) Πλήρης κατανόηση κραμάτων τιτανίου, αλουμινίου, υπερκραμάτων νικελίου, ειδικών κατηγοριών 
ορειχάλκων 

2) Να συσχετίσει συνθήκες διεργασιών με μικροδομή και κατ΄αυτόν τον τρόπο λαμβανόμενες ιδιότητες. 
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Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

κράματα κασσιτέρου και μολύβδου, κράματα χαλκού και ψευδαργύρου,
διάφορα  κράματα  αλουμινίου, κράματα και  υπερκράματα του νικελίου
κράματα τιτανίου  και  πυρίμαχα μεταλλικά  υλικά.
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διαλέξεις Powerpoint. Υποστήριξη Μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Web of 
Knowledge. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Ατομική Εργασία  για τις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις  

8 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος: 100 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Θεωρητικές και Υπολογιστικές από όλο το εύρος
του διδαχθέντος μαθήματος

- Διαμορφωτική ή συμπερασματική δοκιμασία
- Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Εργαστηριακή Εργασία Πεπραγμένων  (50%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.25.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις  2 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 Το μάθημα αποτελεί το μάθημα Δεξαμενής που εισάγει τον σπουδαστή του 9ου εξαμήνου στις έννοιες 

του Έργου και των διαδικασιών διαχείρισης έργων. 
 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των έργων, και τις αρχές του κύκλου ζωής 

των έργων. 
• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της διαχείρισης του έργου και πως αυτά 

χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων έγκαιρα, εντός του 
προϋπολογισμού και ικανοποιώντας τις ποιοτικές προδιαγραφές 

• Έχει αντίληψη των κρίσιμων παραγόντων που πρέπει να συναξιολογηθούν κατά τη Μελέτη 
Σκοπιμότητας ενός έργου- Εναλλακτικές λύσεις 

• Έχει κατανοήσει την σημασία της έγκαιρης συμμετοχής  των ενδιαφερομένων μερών και της 
Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας για την επιτυχή υλοποίηση ενός Έργου, έμφαση στα έργα 
αξιοποίησης ΟΠΥ 

• Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία για τον 
επιτυχή χρονικό προγραμματισμό ενός έργου όπως κρίσιμη διαδρομή, εξαρτήσεις, αλληλουχίες και 
ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.  Είναι σε θέση να συνθέσει Διαγράμματα Δικτύου, και Γραμμικά 
Χρονοδιαγράμματα Gantt Charts 

• Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κατανομής ανθρώπινων πόρων και κόστους, και  του 
έργου και τη σύνδεση τους με το χρονοδιάγραμμα του έργου.  
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• Να συνθέσει και να παρουσιάσει ένα έργο σε μια μελέτη περίπτωσης έργου που ανάλογα με τα 
διαθέσιμα στοιχεία περιλαμβάνει τον σκοπό και σκοπιμότητα του έργου, την οργάνωση του, 
χρονοδιάγραμμα, τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, και τα βασικά σχέδια του έργου 
(Ανάλυση Περιβάλλοντος –Στόχους, Ανάλυση Δομής Εργασιών, Χρονοπρογραμματισμό, και 
Προϋπολογισμό) 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων  
- Αυτόνομη εργασία –Ομαδική Εργασία 
- Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων  
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, στο PC Lab της Σχολής 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycources 

- Παραδείγματα Εφαρμογής-Επίλυση Ασκήσεων με 
ΗΥ 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

  Διαλέξεις Θεωρίας 
• Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία 
• Κύκλος Ζωής έργου  
• Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας 
• Επιλογή έργου - Εκτίμηση Έργου 
• Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου 
• Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής 
• Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων Οργάνωση Ομάδας 
• Λογιστική έργου 
• Έλεγχος έργου - Πιστοποιημένη αξία 
• Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου 
• Επικοινωνία έργου–Αρχηγεσία Έργου-Διοίκηση έργου με Η-Υ           
• Παραδείγματα-Εφαρμογές 

 
Ασκήσεις- Προετοιμασία του ‘‘Έργου’ 

 
Το μάθημα διεξάγεται στο PC Lab της Σχολής.  Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι σπουδαστές επιλύουν 

ασκήσεις στα θέματα που αναπτύσσονται στην θεωρία, ενδεικτικά Υπολογισμός Κρίσιμης Διαδρομής, 
Ταμειακές Ροές, Καθαρά  Παρούσα αξία, Πιστοποιημένη αξία, κλπ. Eπίδειξη του Λογισμικού MS 
Project. Παράλληλα από το μέσο του εξαμήνου οι σπουδαστές κάνουν σύντομες παρουσιάσεις της 
πορείας προετοιμασίας της Εργασίας τους, που αφορά την παρουσίαση τα σταδίων σχεδιασμού ή 
υλοποίησης ενός συγκεκριμένου Έργου, παραδείγματος εφαρμογής. 
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διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις  24 
Εργαστηριακές ασκήσεις 13 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 30 

Εκπόνηση ατομικής 
εργασίας 

45 

Παρουσιάσεις στη Τάξη 2 
  
Σύνολο Μαθήματος: 
 

114 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με: 
 
Αξιολόγηση βάσει γραπτών τελικών εξετάσεων στην 
ελληνική σε ποσοστό 40%, και εργασιών σε έργα-
Μελέτη Περίπτωσης  (60%). Οι εργασίες 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά και παρουσιάζονται στην 
τάξη 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Rory Burke, Διαχείριση Έργου,Aρχές και Τεχνικές, 2014 
Ηarvey Maylor: Διαχείριση Έργων, Project Management, 2005 
J.K.Pinto, Project Management, Achieving Competitive Advantage, Pearsons Prentice Hall, 2007 
 
Project Management Institute 
 http://www.pmi.org/ 
 International Project Management Association 
 http://www.ipma.ch/ 
 Association for Project Management 
 http://www.apm.org.uk/ 
 Project Management Control Tower 
 http://www.4pm.com/ 
 ProjectNet project management resource site 
 http://www.projectnet.co.uk/ 
 IMU lab 
 http://imu.iccs.ntua.gr 
 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.x.x.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=gis 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 

• έχουν αποκτήσει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών ΓΣΠ.  

• έχουν εξοικειωθεί στη συλλογή ψηφιακών δεδομένων από διαφορετικές πηγές. 

• είναι σε θέση να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία και δεδομένα για τη δημιουργία 
βάσεων γεωχωρικών δεδομένων. 

• είναι ικανοί να γεωαναφέρουν δεδομένα και να πραγματοποιούν μετασχηματισμούς συντεταγμένων 
στο επίπεδο.   

• γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ διαφορετικών δομών δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο και να 
μετατρέπουν δεδομένα από την μία δομή στην άλλη.  

• μπορούν να επεγεργαστούν δεδομένα  (κυρίως διανυσματικά) 

• είναι ικανοί να εφαρμόσουν απλές και βασικές λειτουργίες χωρικής ανάλυσης ώστε να απαντούν σε 
χωρικά ερωτήματα 

• Να γνωρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις των γεωεπιστημονικών εφαρμογών και της μεταλλευτικής 
από τα ΓΣΠ. 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
• Λήψη αποφάσεων 
• Ομαδική εργασία  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

ArcGIS και QGIS 
Microsoft Office 
 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycourses.ntua.gr 
 
 
 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 

Διαλέξεις (ώρες) 26 
Εργαστηριακές ασκήσεις 26 

Βασικές έννοιες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών: θεωρητική βάση Γεωπληροφορικής - 
ιστορική εξέλιξη, έννοιες του χώρου και χρόνου και απεικόνιση χωρικής γνώσης. Πηγές δεδομένων και 
τεχνολογίες συλλογής. Μοντέλα και δομές χωρικών δεδομένων. Τοπολογία. 2.5D & 3D ΓΣΠ. Στοιχεία 
χωρικών βάσεων δεδομένων. Γεωαναφορά και μετασχηματισμοί δεδομένων. Μέθοδοι 
συσχέτισης/σύνδεσης/ενοποίησης δεδομένων. Στοιχεία χωρικής ανάλυσης. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους. 
Οπτικοποίηση. Υλοποίηση των παραπάνω εννοιών με μια σειρά συσχετιζόμενων ασκήσεων που 
απαρτίζουν ένα σπονδυλωτό θέμα. Εφαρμογή των ΓΣΠ στη μεταλλευτική. 
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μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Συγγραφή εργασιών – εκπόνηση 
εργαστηριακών ασκήσεων  

26 

Αυτοτελής Μελέτη 42 

Σύνολο Μαθήματος: 120 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: 
- Επίλυση προβλημάτων
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Εργαστηριακές εργασίες (30%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
--Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Κάβουρας Μαρίνος, Δάρρα Αθανασία, Κονταξάκη Σοφία και Τομαή Ελένη, (2015), Επιστήμη Γεωγραφικής 
Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες (ηλεκτρ. βιβλ.), ISBN: 978-960-603-342-1, Αθήνα: Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών" και είναι διαθέσιμο στο αποθετήριο Κάλλιπος. 

Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κόκλα, Μ., Κονταξάκη, Σ., Πανόπουλος, Γ., Τομαή, Ε. 2016. 
Τρισδιάστατες Γεωγραφικές Πληροφορίες. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Κάβουρας, Μ., Δάρρα, 
Α., Κόκλα, Μ., Κονταξάκη, Σ., Πανόπουλος, Γ., Τομαή, Ε. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής 
Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 3. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6390 

- Σύνδεσμοι στο Διαδίκτυο
• Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική, Introduction to GIS
• Πηγές Δεδομένων και Τεχνολογίες Συλλογής, Data Input
• Μετασχηματισμοί Επίπεδων Συντεταγμένων, Plane Coordinate Transformations
• Επεξεργασία Δεδομένων - Χωρική Ανάλυση, Spatial Analysis

http://hdl.handle.net/11419/6390
http://hdl.handle.net/11419/6390
http://hcl.harvard.edu/libraries/maps/gis/tutorials.html
http://hcl.harvard.edu/libraries/maps/gis/tutorials.html
http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/u07.html
http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/u07.html
https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c2_p18.html
https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c2_p18.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_analysis
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.1.26.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προσομοίωση Μεταλλευτικών Συστημάτων 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις 2 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υποβάθρου, Ειδικότητας 

Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cid
Req=METAL1040 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο μάθημα αναλύονται μεταλλευτικά συστήματα με τη μέθοδο της προσομοίωσης συστημάτων διακριτών 
γεγονότων (discrete events system simulation). 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• αναγνωρίσει σύστημα διακριτών γεγονότων 
• περιγράψει τις ποσοτικές, ποιοτικές και λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των μονάδων που συγκροτούν ένα 

μεταλλευτικό σύστημα 
• διακρίνει τις προϋποθέσεις, τα πεδία εφαρμογής και τους περιορισμούς της μεθόδου 
• διακρίνει τις διαφορές μεταξύ σειρών τυχαίων και ψευδοτυχαίων αριθμών 
• επιλέξει κατάλληλη στατιστική κατανομή για τη μοντελοποίηση δεδομένων εισόδου 
• αναπτύξει εμπειρικές στατιστικές κατανομές 
• επιλέξει κατάλληλα μέτρα επίδοσης του συστήματος 
• αναπτύξει στον Η/Υ μοντέλο προσομοίωσης του μελετώμενου συστήματος 
• ερμηνεύσει τα αποτελέσματα προσομοίωσης 
• αξιολογήσει την επίδοση μεταλλευτικών συστημάτων 
• συγκρίνει εναλλακτικά μεταλλευτικά συστήματα 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Λήψη αποφάσεων 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στο PC lab 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Το σύνολο του μαθήματος διδάσκεται και εξετάζεται σε Η/Υ 
με χρήση του λογισμικού προσομοίωσης Arena. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Διαλέξεις 26 

Στο μάθημα αναλύονται μεταλλευτικά συστήματα με τη μέθοδο της προσομοίωσης συστημάτων διακριτών 
γεγονότων (discrete events system simulation). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται: 

• Εισαγωγή στην προσομοίωση συστημάτων διακριτών γεγονότων. 
• Τυχαίοι και ψευδοτυχαίοι αριθμοί. 
• Δειγματοληψία και εκτίμηση παραμέτρων. 
• Τεχνικές μείωσης της διασποράς. 
• Μοντελοποίηση δεδομένων εισόδου. 
• Προσομοίωση με χρήση του λογισμικού Arena. 
• Εφαρμογές προσομοίωσης μεταλλευτικών συστημάτων. 
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Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 13 

Εργασία 30 

Αυτοτελής Μελέτη 31 

  
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
100 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με εργασία 
(50%) και προφορική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: 

- Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης μεταλλευτικού 
συστήματος. 

- Τεχνική έκθεση όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης με συμπεράσματα και προτάσεις. 

- Σύντομες ερωτήσεις κατανόησης και κρίσεως. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• Κουϊκόγλου Β, Κωνσταντάς Δ, 2016. Προσομοίωση συστημάτων διακριτών γεγονότων. 

Εκδόσεις Δίσιγμα. 
• Evans M, Hastings N, Peacock B, 1993. Statistical distributions, second edition. Wiley, 

New York, NY. 
• Law AM, 2015. Simulation modeling and analysis, fifth edition. McGraw-Hill, New York, 

NY. 
• Banks J, Carson JS, Nelson BL, 1999. Discrete-event system simulation, second edition. 

Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 
• Kelton WD, Sadowski RP, Zupick NB, 2014. Simulation with Arena, sixth edition. 

McGraw-Hill, New York, NY. 
 

• Simulation Modelling Practice and Theory 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ - 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.15.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 + 2 = 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=hy_sti_geologia#product_des
cription_tab 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα «Εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία» αφορά στις εφαρμογές υδρογεωπληροφορικής και τεχνολογίας 
επικοινωνιών σε προβλήματα ανάλυσης και διαχείρισης γεω-περιβαλλοντικών και υδατικών συστημάτων 
με διάφορες υπολογιστικές μεθόδους μοντελοποίησης, τεχνολογίες επεξεργασίας της χωρικής 
πληροφορίας, και συστημάτων στήριξης αποφάσεων. Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση εργαλείων 
και εφαρμογών της Πληροφορικής για: (α) την αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση γεωχωρικών 
δεδομένων, (β) την αρχειοθέτηση, την τεκμηρίωση και την αναπαράσταση πληροφοριών χώρου, (γ) τη 
σύνταξη ψηφιακών θεματικών χαρτών, (δ) την ανάπτυξη υδροχημικών και υδρογεωλογικών βάσεων 
δεδομένων, (ε) την προσομοίωση υδρογεωλογικών συστημάτων, (στ) τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ΓΠΣ 
ανοιχτού κώδικα για την απεικόνιση γεωχωρικών δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό.   

Η επίλυση ασκήσεων στον Η/Υ εκ μέρους των φοιτητών και η ακόλουθη συζήτηση επί των εργασιών τους 
αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων τους να προσεγγίζουν με επιστημονικό τρόπο τεχνικά 
θέματα υδρογεωπληροφορικής και να επιλύουν σχετικά προβλήματα στο πλαίσιο του γνωστικού τους 
αντικειμένου. 

Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει μελέτη και αναλυτική παρουσίαση εκ μέρους των 
φοιτητών ενός θέματος σχετικού με την υδρογεωπληροφορική.  

Το μάθημα αποτελεί θεμέλιο λίθο γνώσεων για όσους εκ των φοιτητών επιθυμούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής και Υδροπληροφορικής σε Μεταπτυχιακό ή 
Διδακτορικό επίπεδο. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
• Αξιοποιεί τα διαθέσιμα εργαλεία και εφαρμογές της Πληροφορικής για την αποθήκευση, επεξεργασία και

διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων.
• Χειρίζεται γλώσσες προγραμματισμού σε λειτουργικό και παραθυρικό περιβάλλον, δημιουργεί

ιστοσελίδες για το διαδίκτυο και επεξεργάζεται βάσεις δεδομένων.
• Ασχολείται με την κατασκευή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, την αρχειοθέτηση, την

τεκμηρίωση και την αναπαράσταση πληροφοριών χώρου, καθώς και με τη σύνταξη ψηφιακών θεματικών
χαρτών

• Χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους και μεθοδολογία έρευνας, επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει
συλλέξει σε ειδικό λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την ορθολογική διαχείριση υδρο-
περιβαλλοντικών πόρων.

• Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη μελέτη και παρουσίαση περαιτέρω εξειδικευμένων
επιστημονικών θεμάτων σχετικών με την υδροπληροφορική

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Αυτόνομη εργασία
• Λήψη αποφάσεων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

i. Λογισμικά και συστήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων.
ii. Ανάλυση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων, χωρική λεπτομέρεια και κλίμακα χαρτών, συστήματα

αναφοράς (datum) συντεταγμένων, αναπαράσταση δεδομένων, μεταδεδομένα, ψηφιακό μοντέλο εδάφους.
iii. Δημιουργία επιφανειών, παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων από σημειακές μετρήσεις, μέθοδοι

δημιουργίας επιφανειών.
iv. Συστήματα οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων (βάσεις δεδομένων, συστήματα

γεωγραφικής πληροφορίας)
v. Εργαλεία λογισμικού δημιουργίας και ανάλυσης υδρογεωλογικής βάσης δεδομένων
vi. Εργαλεία λογισμικού σύνδεσης με συστήματα παρακολούθησης υδροπεριβαλλοντικών παραμέτρων
vii. Προσομοίωση υπόγειων νερών με ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα σε περιβάλλον Γ.Π.Σ.
viii. Εργαλεία λογισμικού δημιουργίας και ανάλυσης υδροχημικής βάσης δεδομένων
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 13 
Εργαστηριακές Ασκήσεις και 
ασκήσεις Πεδίου που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης. Εκπόνηση 
σχεδίων διαχείρισης έργου 

40 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος: 119 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Ι. Δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας (100%) που, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνει:  

- Αναπαράσταση γεωχωρικών δεδομένων
- Ανάλυση ψηφιακού μοντέλου εδάφους
- Δημιουργία βάσης δεδομένων υδρο-
περιβαλλοντικών δεδομένων πεδίου σε ελεύθερο
λογισμικό Γ.Π.Σ. ανοιχτού κώδικα

- Επεξεργασία και απεικόνιση υδροχημικών και
υδρογεωλογικών παραμέτρων

- Δημιουργία επιφανειών, παραγωγή γεωχωρικών
δεδομένων από σημειακές μετρήσεις, μέθοδοι 
δημιουργίας επιφανειών.  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

- Χαλκιάς, Χ., Γκούσια, Μ., 2015. Γεωγραφική ανάλυση με την αξιοποίηση της γεωπληροφορικής. 
[ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο:
http://hdl.handle.net/11419/4546

- Γραικούσης Γ., Λαγός Αιμ. (2011). Αρχές Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, 348 σελ.

- Μάρης Φ., Παπαρρίζος Σπ., Καράτζιος Γ. (2014). Υδρογεωπληροφορική, Δισιγμα Εκδοσεις, 376 
σελ.

- Environmental Modelling & Software, Official Journal of the International Environmental 
Modelling & Software Society

- GeoInformatica, An International Journal on Advances of Computer Science for Geographic 
Information Systems

- Journal of Hydroinformatics, IWA Publishing

http://hdl.handle.net/11419/4546
http://hdl.handle.net/11419/4546
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ -ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.46.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Ασκήσεις  3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν ικανοποιητικά ένα 
πείραμα στον ευρύτερο χώρο της Χημείας – Μεταλλουργίας – Μεταλλείας  ώστε να προσδιορίζουν τις άριστες 
συνθήκες επίτευξης των ποσοτικοποιημένων στόχων – κριτηρίων που χαρακτηρίζουν το σχετικό φαινόμενο.  
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

Εισαγωγή. Γενικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί πειραμάτων και σχεδιασμοί με μεταβολή των παραγόντων σε 
δύο επίπεδα. Βασικές αρχές. Ονοματολογία και συμβολισμοί. Κύριες επιδράσεις κα αλληλεπιδράσεις. 
Μέθοδοι υπολογισμού επιδράσεων σε σχεδιασμούς δύο επιπέδων. Πρακτική σημασία των παραγοντικών 
σχεδιασμών δύο επιπέδων. Στατιστικές εκτιμήσεις. Δοκιμές σημαντικότητας. Στατιστικές υποθέσεις και 
έλεγχος υποθέσεων. Η ανάγκη για τυχαιοποίηση. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Ανάλυση διακύμανσης. 
Σύνθετοι σχεδιασμοί δευτέρας τάξης. Κατασκευή σύνθετων σχεδιασμών. Ορθογώνιος σύνθετος σχεδιασμός. 
Μη-ορθογώνιος συμμετρικός σύνθετος πειραματικός σχεδιασμός. διαμόρφωση εμπειρικών μοντέλων 
(εξισώσεων). Προσδιορισμός των άριστων συνθηκών. 
 

1. Εισαγωγή - Επιστήμη και Στατιστική 
• Φύση και Αξία του Στατιστικού Πειραματισμού. 
• Αρχικά Στάδια του Στατιστικού Πειραματισμού. 

 
2. Γενικοί Παραγοντικοί Σχεδιασμοί και Πλήρεις Παραγοντικοί Σχεδιασμοί Δύο Επιπέδων 
• Γενικές Αρχές και Ορισμοί. 
• Συμβολισμοί. 
• Κύριες Επιδράσεις των Παραγόντων -  Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των Παραγόντων. 
• Κύρια Επίδραση Παράγοντα. 
• Άλλες Εκφράσεις της Κύριας Επίδρασης ενός Παράγοντα -Γεωμετρική Ερμηνεία της Κύριας 

Επίδρασης. 
• Αλληλεπίδραση Δύο Παραγόντων. 
• Αλληλεπίδραση Τριών Παραγόντων. 
• Υπολογισμός των Επιδράσεων (Κυρίων και Αλληλεπιδράσεων). 
• Η Σημασία του Προσδιορισμού των Αλληλεπιδράσεων . 
• Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων. 
• Έλεγχος Υποθέσεων των Πληθυσμών των Επιδράσεων. 
• Δοκιμές Σημαντικότητας των Πληθυσμών των Επιδράσεων. 
• Υπολογισμός του Τυπικού ή Πειραματικού Σφάλματος των Παρατηρήσεων. 
• Υπολογισμός του Τυπικού ή Πειραματικού Σφάλματος των Επιδράσεων . 

 
3. Κλασματικοί Παραγοντικοί Σχεδιασμοί Δύο Επιπέδων 
• Βασικές Αρχές και Κατασκευή. 
• Πεδία Εφαρμογών 

 
4. Στατιστικές Εκτιμήσεις 
• Δοκιμές Σημαντικότητος.  
• Στατιστικές Υποθέσεις και Έλεγχος Υποθέσεων.  
• Η Ανάγκη για Τυχαιοποίηση.  
• Διαστήματα Εμπιστοσύνης. 

 
5. Ανάλυση Διακύμανσης 

 
6. Προσδιορισμός της Επιφάνειας Απόκρισης 
• Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων και Προϋποθέσεις Εφαρμογής της.  
• Υπολογισμός των Εκτιμητριών των Παραμέτρων της Εξίσωσης Πολλαπλής Γραμμικής 

Παλινδρόμησης των Παραγοντικών Σχεδιασμών Δύο Επιπέδων. 
 

7. Σύνθετοι Σχεδιασμοί Δευτέρας Τάξεως 
• Κατασκευή.  
• Προσδιορισμός της Εξίσωσης Παλινδρόμησης.  
• Αριστοποίηση. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών  
 

20 

  
Αυτοτελής Μελέτη 45 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
104 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%)    
 

  ΙΙ. Από τη βαθμολόγηση των θεμάτων και εργασιών που 
δίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (50%) 

 
 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. BEYER W. H., Editor (1968). Handbook of Tables for Probability and Statistics, 2nd ed., CRC Press, 

Florida. 
2. BOX G.E.P., HUNTER W.G. and HUNTER J.S., (1978). Statistics for Experimenters. An Introduction to 

Design, Data Analysis, and Model Building, John Wiley, New York.  
3. ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ Χ., (2003). Εφαρμοσμένη Στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
4. COCHRAN W.G. and COX G.M. (1957). Experimental Designs, 2nd ed. John Wiley, New York. 
5. DANIEL C.(1976). Applications of Statistics to Industrial Experimentation, John Wiley, New York. 
6. DANIEL C., (1976). Statistics to Industrial Experimentation, John Wiley, New York. 
7. DANIEL C., WODD F.S., (1980). Fitting Equations to Data, 2nd ed., John Wiley, New York. 
8. DAVIES O.L., Editor (1978). The Design and Analysis of Industrial Experiments, 2nd ed. Longman Group 

Ltd., London.   
9. DAVIES O.L. and GOLDSMITH P.L. (1980). Statistical Methods in Research and Production, 4th ed., 

revised Longman Group Ltd., London. 
10. DEAN A., VOSS D., (1999). Design and Analysis of Experiments, Springer-Verlag New York, Inc. 
11. LAZIC Z.R., (2004). Design of Experiments in Chemical Engineering, published by Wiley –VCH Verlag 

GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 
12. MONTGOMERY D. C., (1997). Design and Analysis of Experiments, 4th ed., John Wiley, New York. 
13. DEMING S.N., MORGAN S.L. (1987).  Experimental Design: A Chemometric Approach, Data Handling 

in Science and Technology, vol. 3, Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.3.16.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διάφορες μορφές διδασκαλίας 3 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :    ------ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=efarmosmeni_oryktologia 

 
 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Επίπεδο 5: Ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή 
σπουδής και επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών. 
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Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

απαραίτητων τεχνολογιών (Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the 
use of necessary technologies)  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (Adapt to new situations) 
• Λήψη αποφάσεων (Make decisions) 
• Αυτόνομη εργασία (Work autonomously) 
• Ομαδική εργασία (Work in teams) 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον (Work in an international context)   
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (Respect natural environment)  
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής (Be critical and self-critical)  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης (Advance free, creative 

and causative thinking) 
 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα στοχεύει σε αναλυτικές τεχνικές. Στόχο έχει επίσης, μέσα από την χρήση αυτών των τεχνικών, 
την κατανόηση της δομής και της χημείας των ορυκτών, η μεθοδολογία που ακολουθείται για την ερμηνεία 
της αναλυτικής πληροφορίας. 
 
Τεχνικές αναπτύσσονται είναι: 
 

• Φασματοσκοπία Raman, IR, οπτική 
• Φασματομετρία μάζας με παραδείγματα εφαρμογών από TOF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion 

Mass Spectrometry) και Dynamic SIMS 
• Ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM – Secondary Electron Microscopy) και χημική ανάλυση (EDS/WDS) 
• Ειδικά κεφάλαια στην Τεχνική Περίθλασης με ακτίνες Χ (XRD – X-ray Diffraction) ή με 

οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (EBSD – Electron BackScatter Diffraction) 
• Παραδείγματα τεχνικών ακίδας, όπως Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM – Atomic Force 

Microscopy) και Μικροσκοπία Σάρωσης Σήραγγας (STM – Scanning Tunneling Microscopy) 
 
Γίνεται αναφορά και σε τεχνολογικά υλικά, π.χ. για λιθογραφία πυριτίου, ζεόλιθους, λεπτά υμένια για 
τεχνολογικές εφαρμογές, σε περιβαλλοντική ορυκτολογία, καθώς και σε βιοορυκτολογία, βιοορυκτά και 
ιατρική ορυκτολογία. 
 
 
Επιπλέον στόχος είναι η κατανόηση της χρήσης φωτονίων, ηλεκτρονίων, ιόντων και ακίδων στην 
αλληλεπίδρασή τους με την ύλη ώστε να παράγουν αναλυτική (δομική και χημική) πληροφορία. Επίσης η 
κατανόηση λειτουργίας των οργάνων, τρόποι μέτρησης, στατιστική μετρήσεων και χειρισμός λαθών, 
κατανομές, ποσοτικός προσδιορισμός και υπολογισμός στοιχειομετρίας. Η πρακτική εξάσκηση σε όργανα 
ή σε λογισμικό θα αποτελεί μεγάλο μέρος του μαθήματος εκμεταλλευόμενο πλήρως τις δύο (2) ώρες 
εργαστηρίου σε σχέση με την μία (1) ώρα μαθήματος. 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Εκπαίδευση με την χρήση αναλυτικών οργάνων και λογισμικού, 
όπου αυτό είναι δυνατόν. Επιτόπου ασκήσεις και επίλυση 
προβλημάτων. Όλοι οι φοιτητές ακολουθούν βήμα-βήμα την 
μεθοδολογία και το σκεπτικό για την ερμηνεία των υλικών που 
αναλύονται. 
 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Μαθήματα 13 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 

Συγγραφή εργασιών 13 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και 
άρθρων  
 

13 

  
Αυτοτελής Μελέτη  40 
 
Σύνολο Μαθήματος : 
 

 
105 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Η αξιολόγηση γίνεται κατά την διάρκεια του εξαμήνου, με την 
συνεχή επαφή διδάσκοντα διδασκόμενου, ενώ αποφασιστικό 
ρόλο παίζει η παρουσίαση ενός θέματος σε ηλεκτρονική μορφή 
μπροστά σε όλους τους διδασκόμενους. Η αναλογία των δύο 
μερών είναι 60% για την παρουσίαση και 40% για την 
συμμετοχή κατά την διάρκεια του μαθήματος, ωστόσο αυτό 
καταγράφεται σαν ένας τελικός βαθμός με άριστα το 10. Η 
γλώσσα αξιολόγησης είναι στα Ελληνικά, ωστόσο απαιτείται 
και η γνώση αγγλικής ορολογίας. 

 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• Highlights in Applied Mineralogy, Ed. by Heuss-Aßbichler, Soraya / Amthauer, Georg / John, 

Melanie, De Gruyter publications, 2017. 
• Applied mineralogy in the mining industry, W. Petruk, Elsevier Science BV, 2000 
• Applied Mineralogy: Applications in industry and environment, Swapna Mukherjee, Springer 2011 
• Stone: Properties durability in Man’s Environment, E.M. Winkler, Springer, 1973 
• An introduction to mineral sciences, A. Putnis, Cambridge Univ. Press 1992 
• Διάφορες δημοσιεύσεις. 



1 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7.2.47.9 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κονιομεταλλουργία 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις  2 4 
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://www.metal.ntua.gr/?product=texnologia_stereas_katastasis 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα εστιάζει στις μεθοδολογίες ανάπτυξης υλικών από κόνεις. 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει αρχικά στην κατανόηση του τρόπου παρασκευής μεταλλικών κόνεων με συνθετικές 
μεθόδους ή από ορυκτές πρώτες ύλες και επίσης στην κατανόηση των γενικών αρχών για την επίδραση στις 
ιδιότητες και την παρασκευή κόνεων με επιθυμητές ιδιότητες ως προς την κοκκομετρική κατανομή και τη 
μορφολογία. Ακολουθεί η κατανόηση των μεθόδων επεξεργασίας και κατεργασίας των κόνεων για την 
μορφοποίηση σε επιθυμητό σχήμα και τέλος η κατανόηση των μηχανισμών πυροσυσσωμάτωσης και η 
γνωριμία με τις τεχνικές πυροσυσσωμάτωσης. Τέλος, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις σύγχρονες μεθοδολογίες 
του rapid prototyping και του additive manufacturing (3D printing). 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
• Έχει κατανοήσει τις βασικές μεθοδολογίες παρασκευής μεταλλικών κόνεων. 
• Έχει γνώση των τεχνικών κατεργασίας και επεξεργασίας των κόνεων προκειμένου να μορφοποιηθούν 

σε αντικείμενο. 
• Είναι σε θέση διακρίνει τις βασικές τεχνικές μορφοποίησης και πυροσυσσωμάτωσης που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει για να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ως προς την ποιότητα του υλικού που θέλει 
να παρασκευάσει. 

• Να εμβαθύνει στις σύγχρονες τεχνικές πυροσυσσωμάτωσης και στις μεθοδολογίες rapid prototyping και 
3D printing. 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

τεχνολογιών 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
  

 
i. Εισαγωγή. Ιστορία της κονιομεταλλουργίας. Μέθοδοι κονιομεταλλουργίας. Εφαρμογές 
ii. Εισαγωγή στην παραγωγή κόνεων και τον χαρακτηρισμό. Ατομοποίηση-Λειοτρίβηση-

Ηλεκτρολυτικές και χημικές μέθοδοι σύνθεσης κόνεων. 
iii. Μηχανική κραματοποίηση-Νανοκόνεις-Κοκκοποίηση-Spray drying 
iv. Παραγωγή κόνεων σιδήρου 
v. Παραγωγή κόνεων αργιλίου και τιτανίου 
vi. Παραγωγή κόνεων χαλκού και ευγενών μετάλλων. 
vii. Τεχνικές χαρακτηρισμού των κόνεων 
viii. Τεχνικές μορφοποίησης των κόνεων  
ix. Τεχνικές πυροσυσσωμάτωσης των κόνεων  
x. Σύγχρονες μέθοδοι πυροσυσσωμάτωσης - Spark Plasma Sintering 
xi. Τεχνολογίες μορφοποίησης και πυροσυσσωμάτωσης νανοκόνεων 
xii. Μέθοδοι κονιομεταλλουργίας για Rapid prototyping 
xiii. 3D printing  



3 
 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
  
  

  

Αυτοτελής Μελέτη 94 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
120 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Γραπτή Εργασία και Προφορική παρουσίαση 
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• ASM-Metals-Handbook Collection, Volume 07 “Powder Metal Technologies and Applications”, ASM International. 
• F. Thṻmmler and R. Oberacker, “Introduction to Powder Metallurgy”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. 
• I. Jenkins and J.V. Wood, “Power Metallurgy”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7236 ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ  9 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις και Επισκέψεις σε 
Διαπιστευμένες 
Εταιρείες/Εργαστήρια 

3 4 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

Ειδικού 
Υποβάθρου 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=M
ETAL1045 

  

  

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών στις διαδικασίες προτυποποίησης, πιστοποίησης και διαπίστευσης ώστε 
να είναι σε θέση να: 

Λειτουργήσουν ως μηχανικοί σε εργασιακό περιβάλλον που εφαρμόζει πρότυπα συστήματα ποιότητας, 

Συμμετάσχουν στην ανάπτυξη ενός συστήματος ποιότητας. 

Συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικού προτύπου ποιότητας στη βιομηχανία. 

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές του στατιστικού ελέγχου διαδικασίας ως προς τον τρόπο 
διεξαγωγής του και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτόν. 

Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της μεθοδολογίας που ακολουθείται για την αποτίμηση 
του κόστους της ποιότητας σε μια επιχείρηση ή παραγωγική διαδικασία. 
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  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
• Προσδιορίσει τι είναι πιστοποίηση και τι διαπίστευση. 
• Εξηγήσει τα βασικά στοιχεία της Ολικής Ποιότητας. 
• Περιγράψει τον κύκλο του Deming. 
• Αναφέρει τα βασικά σημεία της διδασκαλίας του Juran. 
• Διακρίνει τα στάδια εφαρμογής προτύπου σε εργαστήριο μετρήσεων και δοκιμών. 
• Διακρίνει το στατιστικό έλεγχο σε διαδικασίες με μεταβλητές και σε διαδικασίες με ιδιότητες. 
• Καταρτίσει φύλλα δεδομένων για χάρτες ελέγχου. 
• Επεξεργαστεί δεδομένα από χάρτες ελέγχου. 
• Αξιολογήσει τα αποτελέσματα από στατιστικό έλεγχο. 
• Γνωρίζει τα προβλεπόμενα από την Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές για εφαρμογή ΒΔΤ. 
• Συνδυάζει την παραπάνω γνώση για την ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
• Ταξινομεί τις κατηγορίες κόστους στις κατάλληλες για την εκτίμηση του κόστους της ποιότητας. 
• Συνθέσει πίνακες εκτίμησης κόστους ποιότητας. 
 

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 
• Χρήση διευθύνσεων στο διαδίκτυο για την 

άντληση δεδομένων από διεθνείς βάσεις πχ e-
prtr 

• Ανάρτηση πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού στο 
my courses. 

 
 

 

i. Προτυποποίηση-Διαπίστευση 
ii. Αρχές και δομή συστημάτων ποιότητας 
iii. Η προσέγγιση της ολικής ποιότητας 
iv. Η σχέση του ISO 9000 με την ολική ποιότητα. 
v. Πρότυπα που σχετίζονται με τη διαπίστευση Εργαστηρίων (17025) 
vi. Το πρότυπο ISO 14000. 
vii. Η νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές- Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. 
viii. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. 
ix. Το κόστος της ποιότητας. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
Εταιρεία με αντικείμενο συναφές 
με τον κλάδο (ΕΛΚΕΜΕ) και 
διαπιστευμένο Εργαστήριο 
Μετρήσεων (με 17025). 

13 

Συγγραφή εργασιών 11 

  

  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 50 
 
Σύνολο Μαθήματος: 
 

 
100 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 

 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Θέματα θεωρίας 
- Επίλυση προβλημάτων    

 
ΙΙ. Εργασίες   (40%) 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

David L. Goetsch, Stanley B. Davis, Διαχείριση ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία, 6η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2013. 
Σταμάτης Α. Αυλωνίτης, Στοιχεία Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας, Ίων, Εκδόσεις Έλλην, 2η Έκδοση, 2009. 
Ευάγγελος Χριστοφόρου, Διαχείριση Ποιότητας-Πιστοποίηση, ΕΜΠ, Αθήνα 2003. 
Nicholas P. Cheremisinoff and Avrom Bendavid-Val, Green Profits, The Manager’s Handbook for ISO14001 and Pollution Prevention, 
2001, Elsevier 
Ken Whitelaw, ISO 14001, Environmental Systems Handbook, 2nd Edition, 2004, Elsevier 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ 

ΤΜΗΜΑ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   ΣΠΟΥΔΩΝ 9o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι διδακτικές απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι διδακτικές απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας και το  σύνολο 
των διδακτικών μονάδων / ECTS 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ /  

ECTS 

Διαλέξεις  2 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1  

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : 
Γενικού Υποβάθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας 

 Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :     Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS : 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) : 

https://ocw.aoc.ntua.gr/courses/METAL106/ 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα παρουσιάζει θεωρητικές έννοιες και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν γενικά στην αξιολόγηση 
επενδυτικών σχεδίων (πηγές χρηματοδότησης, κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των επενδυτικών 
σχεδίων, ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση ρίσκου, διαχείριση οικονομικού κινδύνου, κ.λπ.). Στο πλαίσιο του 
μαθήματος εξετάζεται τόσο η χρηματοοικονομική όσο και η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικών 
σχεδίων με τη βοήθεια κατάλληλων κριτηρίων (π.χ. Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης, 
κ.ά.). Επιπλέον, διερευνώνται επιμέρους ζητήματα, όπως π.χ. η κατάλληλη χρονική στιγμή αντικατάστασης 
εξοπλισμού, η υλοποίηση εργασιών με ίδιους πόρους ή με υπεργολάβους κ.λπ. 
 
Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής 
και κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής 
διδάσκεται τις βασικές έννοιες και όρους που σχετίζονται με το εν λόγω αντικείμενο (π.χ. πληθωρισμός, ρίσκο, 
διαχρονική αξία χρήματος, κ.λπ.), την ορθή σύνταξη του Πίνακα Ταμειακών Ροών, τη χρήση κατάλληλων 
χρηματοοικονομικών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων αξιολόγησης, τη διαχείριση της αβεβαιότητας με 
αναλύσεις ευαισθησίας και στοχαστικές αναλύσεις με προσομοιώσεις Monte Carlo, καθώς και ορισμένα 
ειδικότερα ζητήματα. 
Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 
• Να κατανοούν βασικές έννοιες και όρους που σχετίζονται με το εν λόγω αντικείμενο (π.χ. πληθωρισμός, 

ρίσκο, διαχρονική αξία χρήματος, κ.λπ.) 
• Να γνωρίζουν την ορθή σύνταξη του Πίνακα Ταμειακών Ροών στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών και 
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κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων. 
• Να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια με τη χρήση κατάλληλων χρηματοοικονομικών και

κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων αξιολόγησης

• Να αξιολογούν τις επενδύσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας με την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης της
αβεβαιότητας (αναλύσεις ευαισθησίας και στοχαστικές αναλύσεις με προσομοιώσεις Monte Carlo).

• Να εκτιμούν ορθά το κόστος κτήσης πάγιων στοιχείων

• Να επιλέγουν τη βέλτιστη διάρκεια χρήσης ενός μηχανήματος.

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη 
αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία Ομαδική 
εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός 
στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και μεθόδων
- Λήψη αποφάσεων με χρηματοοικονομικά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη / Εργαστήριο Υπολογιστών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή  Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Σημαντικό μέρος του μαθήματος υλοποιείται με τη
βοήθεια εξειδικευμένου εκπαιδευτικού λογισμικού
που έχει αναπτυχθεί από το Ε.Μ.Π.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές ασκήσεις 13 

Εκμάθηση λογισμικού 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

22 

Σύνολο Μαθήματος: 100 

Χρηματοοικονομική και κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Η διαχρονική αξία του 
χρήματος. Πληθωρισμός, κόστος ευκαιρίας, ρίσκο. Ο Πίνακας Ταμειακών Ροών. Κριτήρια αξιολόγησης 
επενδυτικών σχεδίων. Ανάλυση ευαισθησίας. Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση Monte Carlo.. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ : 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / 
Άλλες 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με 
τελικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με 
δύο εναλλακτικούς τρόπους: 

(α) Με χρήση Η/Υ και του ειδικού εκπαιδευτικού 
λογισμικού 

(β) Με "παραδοσιακές" μεθόδους γραπτών 
εξετάσεων 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003. Οδηγός Ανάλυσης Κόστους – Ωφέλειας των Επενδυτικών Σχεδίων 
(Διαρθρωτικά Ταμεία – ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΜΠΔΠ (ISPA)), Διοικητική Μονάδα Αξιολόγησης, Γ.Δ. 
Περιφερειακής Πολιτικής. 

Καραθανάσης, Γ., 1999. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματιστηριακές Αγορές, 3η Έκδοση, Εκδόσεις 
Ευγ. Μπένου, Αθήνα. 

Καρβούνης, Σ., 2000. Οικονομοτεχνικές μελέτες: Μεθοδολογία – Τεχνικές – Θεωρία, Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα. 

Μέργος, Γ., 2002. Η Ανάλυση Κόστους – Οφέλους στην Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Έργων και Πολιτικών, 
Άρθρο προς δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Απόστολο Λάζαρη, επιμέλεια Θ. Σκούντζου, 
Π. Λίβα, Θ. Καλαφάτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς. 

Τσακίρης, Π., Τσώλας, Ι. και Καλιαμπάκος, Δ., 1999. Εκτίμηση του επιτοκίου προεξόφλησης στη βάση 
ανάλυσης δεδομένων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς: Η περίπτωση των μεταλλουργικών επιχειρήσεων, 
Τεχνικά Χρονικά, ΤΕΕ, τ. 1-2, σελ. 19-29. 

Τσώλας, Γ., 2002. Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. 
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