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Οδηγός Σπουδών στο ∆ιεπιστηµονικό ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρµοσµένη Μηχανική

1.

Σκοπός - Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Η Σχολή Εφηρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών (ΕΜΦΕ) του ΕΜΠ
σε συνεργασία µε τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και
Ναυπηγών Μηχανικών του ΕΜΠ, προσφέρει ένα ∆ιεπιστηµονικό, ∆ιατµηµατικό
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) στην

Εφαρµοσµένη Μηχανική

που έχει ως σκοπό:
α) Την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.), του οποίου
οι κάτοχοι θα µπορούν να εργασθούν ως ερευνητές σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά
Κέντρα, ως στελέχη ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισµών και ως
εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα.
β) Την απονοµή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆.∆.), για όσους φοιτητές το
επιδιώξουν και επιτύχουν, του οποίου οι κάτοχοι θα µπορούν να εργασθούν ως
διδάσκοντες και ερευνητές σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα, ως στελέχη
∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισµών και ως εκπαιδευτικοί µε
αυξηµένα προσόντα.
2.

Κατηγορίες Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Στο ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύνανται να γίνουν δεκτοί
ως υποψήφιοι για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου διπλωµατούχοι των Σχολών
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών
Θετικών Επιστηµών των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντιστοίχων Τµηµάτων της
αλλοδαπής. Η Ειδική ∆ιατµηµατική

Επιτροπή (Ε.∆.Ε.) του ∆.Π.Μ.Σ. στην

Εφαρµοσµένη Μηχανική δύναται να υποδείξει σε υποψηφίους µε µη-επαρκές
υπόβαθρο προπτυχιακών σπουδών Μηχανικής την υποχρεωτική παρακολούθηση
προπτυχιακών µαθηµάτων ως προ-απαιτουµένων για την ολοκλήρωση των
µεταπτυχιακών σπουδών τους και την απονοµή των µεταπτυχιακών τίτλων.
3.

Χρονική ∆ιάρκεια Σπουδών
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Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. ορίζεται σε
3 εξάµηνα, τουτέστιν 2 εξάµηνα για την παρακολούθηση µαθηµάτων και 1 εξάµηνο
για την εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας. Η µέγιστη χρονική διάρκεια των
σπουδών για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. ορίζεται σε 2 ηµερολογιακά έτη.
4.

Πρόγραµµα Μαθηµάτων

Τα µαθήµατα του ∆.∆.Π.Μ.Σ. στην Εφαρµοσµένη Μηχανική διδάσκονται σε δύο
εξάµηνα και η διάρκεια τους είναι γενικώς 3 ώρες εβδοµαδιαίως. Τα µαθήµατα
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα µαθήµατα κορµού και τα µαθήµατα εξειδίκευσης,
και κατανέµονται σε τρεις ροές: α) Ροή Μηχανικής των Υλικών. β) Ροή ∆υναµικής
γ) Ροή Πρόληψης αστοχιών. Με βάση τα µαθήµατα που αναφέρονται στους
παρατιθέµενους Πίνακες (Φ.Ε.Κ. 1319 20/9/2005 Αρ.6) θα καθορίζεται από την Ε∆Ε
του ∆.∆.Π.Μ.Σ. στην Εφαρµοσµένη Μηχανική το ετήσιο Πρόγραµµα.
.1

Μαθήµατα Χειµερινού Εξαµήνου

Μαθήµατα Κορµού
1. Μηχανική του Συνεχούς Μέσου
2. Θεωρία Ελαστικότητας
3. Αναλυτική Μηχανική
4. Προχωρηµένες Υπολογιστικές Μέθοδοι
5. Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Μηχανική
Μαθήµατα Ειδίκευσης
α) ΡΟΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1. Προχωρηµένες Υπολογιστικές Τεχνικές & Αλγόριθµοι
Επίλυσης
2. Γραµµική Άλγεβρα και Τανυστική Ανάλυση
3. Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικής
4. Ειδικά Κεφάλαια Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών
5. Εµβιοµηχανική του Μυοσκελετικού
β) ΡΟΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ
1. Εισαγωγή στην Μη-Γραµµική ∆υναµική
2. Προχωρηµένη Μη- Γραµµική ∆υναµική & Χαοτικά
∆υναµικά Συστήµατα
3. Ελαστική Ευστάθεια
4. Ειδικά Θέµατα Προχωρηµένης ∆υναµικής
γ) ΡΟΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ
• Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Υλικών
• Κανονισµοί – Προδιαγραφές ∆ιασφάλισης Ποιότητας

3

∆ιδάσκοντες
Ι. ∆αφαλιάς & Ι. Βαρδουλάκης
Χ. Γεωργιάδης & ∆. Ευταξιόπουλος
Α. Μαυραγάνης
Γ. Τσαµασφύρος & Ε.Ε. Θεοτόκογλου
∆. Μπαρτζώκας & Κ. Σιέττος
Μ. Παπαδρακάκης

Α. Βακάκης
Α. Βακάκης
Α. Μαυραγάνης
Ι. Πρασιανάκης
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.2 Μαθήµατα Εαρινού Εξαµήνου
Μαθήµατα Ειδίκευσης
α) ΡΟΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1. Μηχανική Συζευγµένων Πεδίων (ΘερµοΕλαστικότητα Ηλεκτρο-Ελαστικότητα
2. ∆ιάδοση Κυµάτων στα Υλικά
3. Μη – Γραµµική Ελαστικότητα
4. Ανελαστική Συµπεριφορά των Υλικών
5. Θεωρία Πλαστικότητας
6. Μηχανική των Συνθέτων Υλικών
7. Μηχανική των Θραύσεων
8. Μηχανική των Επαφών
9. Προχωρηµένες Υπολογιστικές Μέθοδοι
10. Μη – Γραµµικά Πεπερασµένα Στοιχεία
11. Συνοριακά Στοιχεία
12. Αντίστροφα Προβλήµατα Μηχανικής και Φυσικής
13. Στοχαστικά Πεπερασµένα Στοιχεία
14. Στοιχεία Γεωµηχανικής
15. Θεωρία Πλακών και Κελυφών
16. Πειραµατικές Μέθοδοι Ανάλυσης Τάσεων
17. Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Μηχανολογικές
Κατεργασίες
18. Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εµβιοµηχανική
19. Βιο-Ρευστοµηχανική
20. Τεχνικές Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών
21. Ειδικά Κεφάλαια Αριθµητικών Μεθόδων
22. Εµβιοµηχανική των µαλακών ιστών
β) ΡΟΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ
1. Προχωρηµένη Θεωρία Γραµµικών Ταλαντώσεων
(3ωρ/εβδ)
2. ∆ιάδοση Κυµάτων στα Υλικά (3ωρ/εβδ)
3. Μέθοδοι Υπολογιστικής Μη- Γραµµικής ∆υναµικής
(3ωρ/εβδ)
4. Εξισώσεις Της Μαθηµατικής Φυσικής και Μη
Γραµµικής ∆υναµικής (3ωρ/εβδ)
5. ∆υναµική Συστηµάτων Συζευγµένων Στερεών
Σωµάτων (3ωρ/εβδ)
6. Ανάλυση Κραδασµών και ∆ιάγνωση Βλαβών
Μηχανών (2 ωρ/εβδ)
7. Προχωρηµένες Υπολογιστικές Μέθοδοι ΙΙ
(3ωρ/εβδ)
8. Μαθηµατική Θεωρία Θεωρητικής Ρευστοµηχανικής
(3ωρ/εβδ)
9. Βιο- Ρευστοµηχανική (3ωρ/εβδ)
10. Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εµβιοµηχανική
(3ωρ/εβδ)
11. Τεχνικές Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών (3ωρ/εβδ)
γ) ΡΟΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ
1. Ανελαστική Συµπεριφορά των Υλικών
2. Μηχανική των Συνθέτων Υλικών
3.
4.
5.
6.
7.
8.

∆υναµική Απόκριση Κατασκευών
Υπολογιστική Μηχανική των Θραύσεων
Μη Γραµµικά Πεπερασµένα Στοιχεία
Στοχαστικά Πεπερασµένα Στοιχεία
Ανάλυση Αστοχιών – Μελέτη Περιπτώσεων
Ανάλυση Κραδασµών και ∆ιάγνωση
ΒλαβώνΜηχανών
9. Προχωρηµένες Υπολογιστικές Μέθοδοι ΙΙ

∆. Μπαρτζώκας, Κ. Σιέττος
Κ. Λαζόπουλος
Ε. Κοντού & Γ. Σπαθής
Ι. ∆αφαλιάς
Ν. Ανδριανόπουλος

Ε.Ε. Θεοτόκογλου
Γ. Παπαδόπουλος

Σ. Μαρκολέφας
Χ. Γιούνης
Κ. Σιέττος

Κ. Λαζόπουλος
Ε. Κοντού & Γ. Σπαθής
Γ. Τσαµασφύρος & Α. Σιδερίδης &
Γ. Καντεράκης
Γ. Τσαµασφύρος & Γ. Καντεράκης
Γ. Τσαµασφύρος & Γ. Καντεράκης
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10. Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Υλικών µε Χρήση
Μεθόδων Πυρηνικής Τεχνολογίας
11. Νοµική και Τεχνική Προσέγγιση της
Πραγµατογνωµοσύνης
12. Ειδικά Κεφάλαια Αστοχιών

5

Χατζοπούλου

Απαιτήσεις για την απόκτηση Μ.∆.Ε.
Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε µεταπτυχιακά µαθήµατα συνόλου
τουλάχιστον 25 δ.µ., από τις οποίες κατ’ελάχιστον 9 δ.µ. σε µαθήµατα κορµού και 12
δ.µ. σε µαθήµατα εξειδίκευσης της αντίστοιχης ροής του ανωτέρω Προγράµµατος
Μαθηµάτων. Κατά µέγιστον

6 δ.µ. µπορούν να ληφθούν από µαθήµατα. άλλου

∆ΠΜΣ του ΕΜΠ. Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας του υποψηφίου αντιστοιχεί
σε 6 δ.µ.
Ο µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 2 µαθήµατα κορµού, τα οποία
θεωρούνται προαπαιτούµενα της ροής που θα επιλέξει, και 1 µάθηµα κορµού δικής
του επιλογής. Τα προαπαιτούµενα µαθήµατα κορµού ανά ροή είναι: Ροή «Μηχανική
των Υλικών»: Μηχανική Συνεχούς Μέσου, Θεωρία Ελαστικότητας.Ροή «∆υναµική»:
Αναλυτική Μηχανική, Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Μηχανική. Ροή «Ανάλυση και
Πρόληψη

Αστοχιών»:

Θεωρία

Ελαστικότητας,

Προχωρηµένες

Υπολογιστικές

Μέθοδοι.
Για την οµαλή διεξαγωγή των µεταπτυχιακών σπουδών, κρίνεται απαραίτητη η εξής
υποχρέωση: Ο µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς σε δύο
µαθήµατα κορµού µε το πέρας του πρώτου εξαµήνου παρακολούθησης του
µεταπτυχιακού προγράµµατος.
∆εν διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεµβρίου. Η τυχόν αποτυχία σε
µάθηµα, απαιτεί την επανεγγραφή του σπουδαστή στο ίδιο ή διαφορετικό µάθηµα το
επόµενο ακαδηµαικό έτος.
Για τον καθορισµό του βαθµού του Μ∆Ε, χρησιµοποιείται ο µέσος όρος της
βαθµολογίας 8 µαθηµάτων, ενώ η µεταπτυχιακή εργασία υπολογίζεται ως ισοδύναµη
4 µεταπτυχιακών µαθηµάτων 3 δ.µ. έκαστον. Η τελική βαθµολογία καθορίζεται
βάσει του τύπου
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Σ8 βαθµόςµαθηµάτων + 4 x βαθµός Μεταπτυχιακής εργασίας
12

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες διδακτικές µονάδες µαθηµάτων
από τις απαιτούµενες 25 για να χρησιµοποιηθούν στον ανωτέρω αλγόριθµο,
υπολογίζονται οι δ.µ. των τριών µαθηµάτων κορµού, και οι δ.µ. των ληφθέντων
µαθηµάτων στα οποία ο φοιτητής είχε την καλύτερη επίδοση.

Απαιτήσεις για την απόκτηση ∆.∆.
1. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε µεταπτυχιακά µαθήµατα συνόλου

τουλάχιστον 36 δ.µ., από τις οποίες κατ’ελάχιστον 12 δ.µ. σε µαθήµατα κορµού
και 15 δ.µ. σε µαθήµατα εξειδίκευσης του ανωτέρω Προγράµµατος Μαθηµάτων.
Κατά µέγιστον 9 δ.µ. µπορούν να ληφθούν από µαθήµατα άλλου ∆.Π.Μ.Σ. του
Ε.Μ.Π.
2. Επιτυχία σε Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις που διεξάγονται το αργότερο κατά

την διάρκεια του εβδόµου εξαµήνου των µεταπτυχιακών σπουδών του κάθε
υποψηφίου ή του πέµπτου εξαµήνου για υποψήφιο που ενεγράφη στο ∆.Π.Μ.Σ.
για ∆.∆. έχοντας ήδη εγκριθέν Μ.∆.Ε. από άλλο πρόγραµµα ΑΕΙ, και µετά την
συµπλήρωση τουλάχιστον 30 δ.µ. Ο υποψήφιος διδάκτωρ εξετάζεται από
πενταµελή επιτροπή αποτελουµένη από µέλη του Τοµέα Μηχανικής, µε δυνατή
συµµετοχή ενός µέλους ∆ΕΠ εκτός Τοµέα. Η επιτροπή συµπεριλαµβάνει το µέλος
∆ΕΠ που επιβλέπει την ερευνητική εργασία του υποψηφίου, τα δύο άλλα µέλη της
συµβουλευτικής επιτροπής, και δύο ακόµη µέλη που ορίζονται από τον Τοµέα,
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. του Τοµέα και αρχική πρόταση του
υποψηφίου. Μέρος της εξέτασης αποτελεί διάλεξη συνθετικού χαρακτήρα σε θέµα
της µέχρι τότε τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου. Τα άλλα προς
εξέταση

θέµατα

σχετίζονται

εν

γένει

µε

τα

γνωστικά

αντικείµενα

των

µεταπτυχιακών µαθηµάτων που έχει πάρει ο υποψήφιος. Η εξέταση είναι
προφορική, αλλά µπορεί να έχει και γραπτό µέρος κατά πρόταση της
πενταµελούς εξεταστικής επιτροπής. Μετά την εξέταση η επιτροπή συντάσσει
συνοπτική έκθεση εκτίµησης των γνώσεων και ικανοτήτων του υποψηφίου.
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3. Εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων οριζοµένων υπό του νόµου και του εσωτερικού

κανονισµού του ΕΜΠ, π.χ. βοήθεια στην διόρθωση ασκήσεων προπτυχιακών
µαθηµάτων κτλ.
4. Συγγραφή διδακτορικής διατριβής και επιτυχής υποστήριξη αυτής σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στο άρθρο 12 του ν. 2083/1992.
∆ιαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και
Εκπλήρωσης Απαιτήσεων για Μ.∆.Ε.
Οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μ.Φ.) καταθέτουν εµπρόθεσµα στην
Γραµµατεία του Τµήµατος ΕΜΦΕ αίτηση συνοδευοµένη από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Τίτλους σπουδών
β) Αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου,
περιλαµβανοµένης και της επίδοσης σε διπλωµατική εργασία, όπου αυτό
προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
γ) Συστατικές επιστολές
δ) Βιογραφικό σηµείωµα µε έκθεση ενδιαφερόντων
ε) Αντίγραφα εργασιών, εάν υπάρχουν.
ζ) ∆ήλωση ότι έλαβαν γνώση του παρόντος Κανονισµού
Κατ’ εξαίρεση (και µε οµόφωνη απόφαση της Ε∆Ε του ∆.Π.Μ.Σ.) γίνονται
δεκτοί για επιλογή τελειόφοιτοι που οφείλουν διπλωµατική εργασία και δύο (2) το
πολύ µαθήµατα για να λάβουν το πτυχίο τους. Αυτοί, σε περίπτωση επιτυχίας,
παρακολουθούν τα µαθήµατα, αλλά εγγράφονται ως µεταπτυχιακοί σπουδαστές
µετά την απόκτηση του πτυχίου τους και πάντως όχι αργότερα από το τέλος του
εποµένου ακαδηµαικού εξαµήνου.
Η Ε.∆.Ε. του ∆.Π.Μ.Σ. καλεί τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη το
αργότερο µέχρι τέλος Ιουνίου και, συνεκτιµώντας: τα στοιχεία που προκύπτουν από
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, την προσωπική γνώµη που σχηµάτισε από τη
συνέντευξη µε τους υποψηφίους, την επαρκή γνώση µιας ξένης γλώσσας για τους
Έλληνες υποψηφίους και της Ελληνικής Γλώσσας για τους αλλοδαπούς, εισηγείται,
προς τη Γ.Σ.Ε.Σ της Σχολής

ΕΜΦΕ, περί της αποδοχής Μ.Φ. αριθµού ίσου ή

µικροτέρου του αριθµού που προβλέπεται από την Υπουργική απόφαση. Η Ε.∆.Ε.
µπορεί ταυτόχρονα να καθορίσει το είδος και έκταση αναγκαίων προπτυχιακών
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γνώσεων που θα υποχρεούται να αποκτήσει ένας υποψήφιος ο οποίος έχει
ορισµένες ελλείψεις στο γνωστικό υπόβαθρο της Μηχανικής, εν γένει.
Οι Μ.Φ. αρχίζουν την παρακολούθηση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων
και εκπληρούν τις απαιτήσεις για την απόκτηση Μ.∆.Ε. όπως ορίσθηκαν
προηγουµένως. Ειδικότερα για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας προς
ολοκλήρωση 6 δ.µ., ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία. Κατόπιν αιτήσεως του
υποψηφίου προς την Γραµµατεία του ∆.Π.Μ.Σ. και σύµφωνης απόφασης της Ε.∆.Ε.
ορίζεται επιβλέπων της Μεταπτυχιακής Εργασίας µέλος ∆ΕΠ της ΣΕΜΦΕ ή των
συνεργαζόµενων Σχολών του ∆.Π.Μ.Σ., µετά από σχετική πρόταση του υποψηφίου.
Μετά το πέρας της µεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται µία τριµελής εξεταστική
επιτροπή από τον επιβλέποντα της Μεταπτυχιακής Εργασίας και δύο µέλη ∆ΕΠ των
συνεργαζόµενων Σχολών του ∆.Π.Μ.Σ και τα οποία έχουν σχέση, εν γένει, µε το
γνωστικό αντικείµενο της εργασίας.

Στην τριµελή Επιτροπή τουλάχιστον το ένα

µέλος ∆ΕΠ ανήκει στη ΣΕΜΦΕ.Η ελάχιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης της
Μεταπτυχιακής Εργασίας ορίζεται σε 1 εξάµηνο και η µέγιστη σε 2 εξάµηνα.
∆ιαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και
Εκπλήρωσης Απαιτήσεων για ∆.∆.
Ένας φοιτητής µπορεί να κάνει αίτηση για σπουδές προς απόκτηση ∆.∆. σε
διάφορα στάδια του Προδιδακτορικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Π.Μ.Σ.). Το Μ.∆.Ε. λαµβάνεται αυτοµάτως εάν το επιθυµεί ο φοιτητής, καθ’ όσον
οι απαιτήσεις προς απόκτησή του είναι ένα υποσύνολο των απαιτήσεων προς
απόκτησιν του ∆.∆. Εάν ο Μ.Φ. έχει ήδη Μ.∆.Ε. από άλλο Μ.Π.Σ., ισοδύναµο ή
συγγενεύον µε το πρόγραµµα του Τοµέα Μηχανικής από Α.Ε.Ι. της Ελλάδος ή της
αλλοδαπής, ή ακόµη εάν έχει εφόδια και γνώσεις συγκρίσιµα µε αυτά που
απαιτούνται για την απόκτηση Μ.∆.Ε. έστω και αν ο Μ.Φ. δεν έχει επισήµως στην
κατοχή του τίτλο Μ.∆.Ε., υποβάλλει προς ένταξη του στο Π.Π.Μ.Σ. αίτηση µε όλα τα
σχετικά δικαιολογητικά των προαναφερθέντων προσόντων. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. του
Τοµέα Μηχανικής, αποφαίνεται για την καταλληλότητα των αποδεικτικών και
εφοδίων, και εφ’ όσον δεχθεί τον υποψήφιο καθορίζει ταυτόχρονα τον αριθµό των
δ.µ. που ο υποψήφιος υποχρεούται να πάρει προκειµένου να συµπληρώσει τις
απαιτούµενες 36 δ.µ. Η τελική επιλογή των Υποψηφίων ∆ιδακτόρων (Υ.∆.) γίνεται
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µετά από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. προς τον Τοµέα και το Τµήµα, βάσει
δικαιολογητικών και διαδικασιών οµοίων αυτών που προαναφέρθησαν για την
επιλογή Μ.Φ. για Μ.∆.Ε. συµπληρωµένων µε την αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας
και τυχόν εργασίες µεταπτυχιακού επιπέδου, και µέσα στα όρια των διατιθέµενων
νέων θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες.
Οι Υ.∆., παρακολουθούν µεταπτυχιακά µαθήµατα για την συµπλήρωση των
απαιτουµένων 36 δ.µ. για ∆.∆. Πέραν του µέλους ∆ΕΠ που ορίζεται ως Σύµβουλος
Σπουδών, ο Υ.∆. δύναται να αρχίσει ερευνητική συνεργασία µε µέλος ∆ΕΠ της
επιλογής του. Μετά την συµπλήρωση 18 δ.µ. τουλάχιστον, ο Υ.∆. δύναται να κάνει
αίτηση προς τον Τοµέα να εισηγηθεί προς το Τµήµα την συγκρότηση τριµελούς
συµβουλευτικής επιτροπής και καθορισµό θέµατος για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής, κατά τα οριζόµενα από το νόµο. Πρόεδρος της συµβουλευτικής επιτροπής
ορίζεται κατόπιν αιτήσεως του Υ.∆. το µέλος ∆ΕΠ που κατά κύριο λόγο θα επιβλέπει
και καθοδηγεί την ερευνητική εργασία του, προς εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής, ως µέλη δε, ορίζονται µέλη ∆ΕΠ µε διαδικασίες παρόµοιες αυτών που
ακολουθήθηκαν στη περίπτωση ορισµού της εξεταστικής επιτροπής για απόκτηση
Μ∆Ε. Επίσης εξετάζεται σε Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις µετά από αίτηση του
και βάσει των προθεσµιών και όρων που ορίσθηκαν στις απαιτήσεις για απόκτηση
∆.∆..
Το αργότερο µέχρι το τέλος του εβδόµου εξαµήνου και αµέσως µετά τις
Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις,

η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. συνεκτιµά την αναλυτική

βαθµολογία στα µέχρι τότε ληφθέντα µεταπτυχιακά µαθήµατα, την έκθεση της
εξεταστικής επιτροπής των Γενικών Μεταπτυχιακών Εξετάσεων, την τυχόν πρόοδο
σε ερευνητική εργασία και την εν γένει ενεργό παρουσία εκάστου υποψήφιου
διδάκτορα, και προτείνει προς τον Τοµέα και το Τµήµα την συνέχιση ή µη των
σπουδών του Υ∆. Εάν η πρόταση είναι θετική, ο Υ.∆. συνεχίζει τις απουδές του και
το επιβλέπον µέλος ∆ΕΠ υποβάλλει έκθεση προόδου για την πορεία της διατριβής
στο τέλος κάθε χρόνου προς την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Μετά το πέρας της διατριβής ορίζεται κατά τον νόµο επταµελής εξεταστική
επιτροπή όπου αυτοδικαίως συµµετέχουν τα τρία µέλη της Συµβουλευτικής
Επιτροπής, και ορίζεται η εξέταση για την διατριβή. Μετά την επιτυχή εξέταση ο Υ.∆.
αποκτά τον τίτλο του ∆ιδάκτορα Μηχανικής κατά τα ορίζοντα υπό του νόµου.
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Στους µεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγείται µικρός αριθµός υποτροφιών βάσει
των ακαδηµαικών τους επιδόσεων κατόπιν προκήρυξης και υποβολής αιτήσεων από
τους ενδιαφεροµένους.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κ01: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ (3ωρ/ρβδ.)
∆ιδάσκοντες: Ι. ∆αφαλιάς
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Ο κυριος σκοπος του µαθηµατος ειναι να θεµελιωσει τις βασικες αρχες και νοµους που
διεπουν την µηχανικη και θερµικη συµπεριφορα των υλικων συνεχων µεσων (στερεα,
ρευστα, ενδιαµεσες φασεις κτλ), και εν συνεχεια να διαφοροποιησει τα υλικα βασει των
καταστατικων τους εξισωσεων. Παρουσιαζεται η θεωρια τανυστικου λογισµου στην
απλουστερη δυνατη µορφη, και εν συνεχεια αναπτυσσεται βασει αυτης η κινηµατικη των
µεγαλων παραµορφωσεων, µε παραλληλη εισαγωγη των εννοιων των τροπων, των στροφων
και των ρυθµων τους, καθως και των µεταβολων των στοιχειων γραµµης, επιφανειας και
ογκου. Εν συνεχεια αναπτυσσεται η κινητικη θεωρια, µε την εισαγωγη της εννοιας της τασης
και παρουσιαση των θεωρηµατων διατηρησης µαζας, ορµης, στροφορµης και ενεργειας,
µεσω χρησης του θεωρηµατος µεταφορας. Η διατηρηρση της ενεργειας συµπληρωνεται µε
την εισαγωγη της εννοιας της εντροπιας και παρουσιση του δευτερου θερµοδυναµικου
αξιωµατος µεσα στα πλαισια της µηχανικης των συνεχων µεσων. Τελος εισαγεται η εννοια
των καταστατικων νοµων, οπου συναρτησει της αναγκαιοτητας του αναλλοιωτου υπο κινηση
στερεου σωµατος παρουσιαζεται ο τροπος εκφρασης των καταστατικων εξισωσεων µεσω
των ισοτροπικων αναλλοιωτων των µεγεθων που υπεισερχονται στις εξισωσεις.
Παραδειγµατα µη γραµµικων ελαστικων υλικων υποβαλλοµενων σε µεγαλες ελαστικες
παραµορφωσεις και γραµµικων ρευστων, κλεινουν την παρουσιαση του µαθηµατος.

Κ02: ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3ωρ/ρβδ.)
∆ιδάσκοντες: Χ. Γεωργιάδης
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Μαθηµατικά Προλεγόµενα: Στοιχεία διανυσµατικού και τανυστικού λογισµού σε
καρτεσιανές συντεταγµένες. Θεώρηµα Green-Gauss.
Βασικές Έννοιες και Εξισώσεις: Ελκυστής και τανυστής της τάσεως. Νόµοι ισοζυγίου
(διατήρηση µάζας, ορµής, στροφορµής και ενέργειας). Εξισώσεις κινήσεως. Συµµετρία
τανυστή τάσεως. Εξισώσεις ισορροπίας. Κλίση πεδίου µετατοπίσεων. Τροπές και στροφές.
Πυκνότητα παραµορφωσιακής ενέργειας. Νόµος Hooke. Εξισώσεις Navier-Cauchy.
Εξισώσεις Beltrami-Michell.
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Το Γενικό Πρόβληµα της Ελαστικότητας: Εξισώσεις πεδίου. Θεµελιώδη προβλήµατα
συνοριακών τιµών. Μοναδικότητα των λύσεων στην γραµµική Ελαστικότητα. Αρχή της
επαλληλίας. Ενεργειακά θεωρήµατα. Το πρόβληµα του Saint-Venant (εφελκυσµός, κάµψη,
στρέψη).
∆ιδιάστατα Προβλήµατα Γραµµικής Ελαστοστατικής: Επίπεδη ένταση, επίπεδη
παραµόρφωση, αντι-επίπεδη διάτµηση. Τασική συνάρτηση Airy. Προβλήµατα σε
ορθογωνικές και πολικές συντεταγµένες. Ακριβής θεωρία στρέψεως. Τασική συνάρτηση
Prandtl.
Προβλήµατα Συγκεντρώσεως Τάσεων: Η µέθοδος ιδιοσυναρτήσεων Williams. Η διδιάστατη
λύση Kelvin. Η λύση Flamant-Boussinesq. Προβλήµατα επαφών.
Αναπαραστάσεις µε χρήση ∆υναµικών: Υπενθυµίσεις από την θεωρία µιγαδικών
συναρτήσεων. Η µέθοδος Kolosoff-Muskhelishvili. Τα δυναµικά Lame για το
ελαστοδυναµικό πρόβληµα. Τα δυναµικά Papkovich-Neuber και Boussinesq για το
τριδιάστατο ελαστοστατικό πρόβληµα.

Κ04: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ I (3ωρ/ρβδ.)
∆ιδάσκοντες: Γ. Τσαµασφύρος
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
1.1
Προβλήµατα συνοριακών τιµών σε µία διάσταση(Θεµελιώδεις ιδέες. Υπενθυµίσεις
από Συναρτησιακή Ανάλυση)
1.2∆εύτερης και Τέταρτης τάξης προβλήµατα συνοριακών τιµών σε µία διάσταση(Η
συνεχής ισχυρή µορφή ,Ο χώρος λύσεων της συνεχούς ισχυρής µορφής, Η συνεχής
µεταβολική µορφή (συναρτησια κό ενέργειας)∆ιερεύνηση του χώρου λύσεων για το
µεταβολικό πρόβληµα)
1.3
Η ασθενής µορφή των γενικών προβληµάτων συνοριακών τιµών
1.4
Η διακριτοποίηση των µεταβολικών µορφών(Η µέθοδος Ritz,
Η γενική µέθοδος
των σταθµικών
υπολοίπων (Bubnov- Galerkin,Petrov- Galerkin) , Υποπεριπτώσεις της µεθόδου των
σταθµικών υπολοίπων
Παράδειγµα εφαρµογής των µεθόδων σταθµικών υπολοίπων)
2
Η µέθοδος Galerkin των πεπερασµένων στοιχείων σε µία διάσταση µε γραµµικά και
τετραγωνικά ΠΣ(Εκτίµηση σφάλµατος στη µέθοδο των Π.Σ. Γενικά θεωρήµατα.
Κοµβική Υπερσύγκλιση (Nodal Super convergence)* Συνοριακές συνθήκες γενικότερης
µορφής * (µέθοδοι απαλοιφής, ποινών, πολλαπλασιαστών Lagrange) )
3 Προβλήµατα συνοριακών τιµών σε δύο διαστάσεις(Το γενικό πρόβληµα τιµών
συνοριακών σε δύο διαστάσεις,Πεπερασµένα στοιχεία για προβλήµατα συνοριακών
τιµών σε δύο διαστάσεις)
Το πρόβληµα της γραµµικής ελαστικότητας
4
5 Γενική Επίλυση ∆ιαφορικών Εξισωσεων
Μικτές και υβριδικές διατυπώσεις στην περίπτωση πλακών, δοκών και κελυφών
6
τριδιάστατης ελαστικότητας(Συναρτησιακά Hellinger – Reissner και Hu -Washizou
,Συναρτησιακά ποινής,Το πρόβληµα του «κλειδώµατος» (locking))
Πεπερασµένοι όγκοι, Ασυνεχής µέθοδος Galerkin
7
8
Προσαρµοστικά πεπερασµένα στοιχεία
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Εργαστήριο: Προγραµµατισµός νέων στοιχείων, Επίλυση φορέων µε το πρόγραµµα
ANSYS

Κ05: Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Μηχανική (3ωρ/ρβδ.)
∆ιδάσκοντες: Μπαρτζώκας ∆., Σιέττος Κ.
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Βασικές αρχές της µαθηµατικής θεωρίας των πεδίων. Εισαγωγή στη θεωρία των συνήθων
διαφορικών εξισώσεων. ∆ιαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους (εξισώσεις
υπερβολικού τύπου, εξισώσεις παραβολικού τύπου, εξισώσεις ελλειπτικού τύπου).
Βασικές αρχές της θεωρίας των µιγαδικών συναρτήσεων. Ολοκληρωτικοί µετασχηµατισµοί
(Fourier, Laplace, Hankel, Mellin κλπ). Εισαγωγή στη θεωρία των ολοκληρωτικών
εξισώσεων. Ιδιόµορφες ολοκληρωτικές εξισώσεις.
Ειδικές συναρτήσεις (κυλινδρικές, σφαιρικές, ορθογωνικά πολυώνυµα-Chebyshev, Laguerre,
Jacobi). Εξίσωση Laplace. Αρµονικές συναρτήσεις, Συνάρτηση Green. Προβλήµατα
Dirichlet και Neumann.
Αριθµητικές µέθοδοι επίλυσης Μερικών ∆ιαφορικών Εξισώσεων.
Εισαγωγή στη µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών. ∆ιακριτοποίηση προβληµάτων σε µία
και δύο διαστάσεις. Συνοριακές συνθήκες. Μονόπλευρες συνοριακές συνθήκες. Επίλυση
ελλειπτικών, παραβολικών και υπερβολικών προβληµάτων. Αριθµητική επίλυση µηγραµµικών µερικών διαφορικών εξισώσεων. Ανάλυση σφάλµατος και σύγκλισης.
Εισαγωγή στη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. ∆ιακριτοποίηση προβληµάτων
συνοριακών τιµών. Σταθµισµένα υπόλοιπα Galerkin. Συναρτήσεις βάσεις. Ολική-Τοπική
αρίθµηση
στοιχείων.
Ισοπαραµετρική
απεικόνιση.
Υπολογισµός
εξισώσεων
διακριτοποίησης. Επίλυση µη-γραµµικών εξισώσεων.

Ε01: Μηχανική των Συζευγµένων Πεδίων (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Μηχανικής των Υλικών
∆ιδάσκοντες: ∆. Μπαρτζώκας, Κ. Σιέττος

Περιεχόµενα Μαθήµατος
Βασικές σχέσεις και καταστατικές εξισώσεις της γραµµικής θεωρίας θερµοελαστικότητας.
Βασικές αρχές και καταστατικές εξισώσεις της γραµµικής θεωρίας ηλεκτροελαστικότητας.
Σοιχεία της κρυσταλλογραφίας και κρυσταλλοφυσικής. Αλληλοεπίδραση φυσικών πεδίων σε
πιεζοηλεκτρικά µέσα. Κύµατα σε πιεζοηλεκτρικά µέσα. Μηχανική θραύσεως
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πιεζοηλεκτρικών υλικών. Βασικές σχέσεις και καταστατικές εξισώσεις της
µαγνητοθερµοελαστικότητας.
Ατοµική δοµή κρυστάλλων. Τελεστές οµάδων και συµµετρίας. Κρυσταλλικοί ∆εσµοί.
∆υναµικά αλληλεπίδρασης. Εισαγωγή στη Στατιστική Μηχανική. Κρίσιµα φαινόµενα.
Μοντέλο Ιsing.Υπολογισµοί ελεύθερης ενέργειας. Θεωρία αλλαγών φάσεων. Θεωρία µέσου
πεδίου. Συστήµατα σε µη ισορροπία. Brownian δυναµική και η εξίσωση Langevin. H
εξίσωση Fokker-Plack. Υπολογιστικές µέθοδοι. Εισαγωγή στη Μοριακή ∆υναµική.
Εξισώσεις κίνησης. Υπολογισµός δύναµης. Αλγόριθµοι επίλυσης και ευστάθεια.
Προσοµοιώσεις Μοριακής ∆υναµικής σε διάφορα στατιστικά σύνολα. Εισαγωγή στη µέθοδο
Monte Carlo. O αλγόριθµος Metropolis. Προσοµοιώσεις Monte Carlo σε διάφορα στατιστικά
σύνολα.

Ε03: Μη-Γραµµική Ελαστικότητα (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Μηχανικής των Υλικών
∆ιδάσκοντες: Κ. Λαζόπουλος
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Καταστατικοί νόµοι για απλά υλικά. Ελαστικά υλικά Cauchy. Ελαστικά υλικά Green.
∆ιαµόρφωση προβληµάτων συνοριακών τιµών.
Προβλήµατα για τα υλικά χωρίς εσωτερικούς συνδέσµους.
Το πρόβληµα του Ericksen. Σφαιρική συµµετρική παραµόρφωση ενός σφαιρικού κελύφους.
Εφελκυσµός και διόγκωση ενός κυκλικού κυλινδρικού σωλήνα. Κάµψη ενός ορθογωνικού
παραλληλεπιπέδου σε ένα τοµέα κυλινδρικού σωλήνα. Συνδιασµένος εφελκυσµός και
στρέψη ενός πλήρους κυκλικού κυλίνδρου. Προβλήµατα επίπεδης παραµόρφωσης. Μέθοδοι
µιγαδικών παραµέτρων.
Συνθήκες ανάπτυξης.
Προβλήµατα για υλικά µε εσωτερικούς συνδέσµους.
Εισαγωγικά. Σφαιρική συµµετρική παραµόρφωση ενός σφαιρικού κελύφους. Συνδιασµένος
εφελκυσµός και διόγκωση ενός κυκλικού κυλινδρικού σωλήνα. Κάµψη ενός ορθογωνικού
παραλληλεπιπέδου. ∆ιάτµηση ενός πλήρους κυκλικού κυλινδρικού σωλήνα. Περιστροφή
ενός πλήρους κυκλικού κυλίνδρου γύρω από τον άξονά του.
Αρχές µεταβολών και νόµοι διατήρησης.
Αρχή δυνατών έργων και σχετικές αρχές. Η αρχή του στάσιµου δυναµικού.
Συµπληρωµατικές και µικτές αρχές µεταβολών. Αρχές µεταβολών µε συνδέσµους.
∆ιαφορικές ελαστικές παραµορφώσεις. Επίλυση διαφορικών προβληµάτων συνοριακής
τιµής. Το πρόβληµα της διχάλωσης.
Εφαρµογές της µη γραµµικής ελαστικότητας στις παραµορφώσεις µαλακών ιστών.

Ε04: Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Μηχανική (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Μηχανικής των Υλικών
Ροή Ανάλυσης και Πρόληψης Αστοχιών
∆ιδάσκοντες: ∆. Μπαρτζώκας, Κ. Σιέττος
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
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Περιεχόµενα Μαθήµατος
Βασικές αρχές της µαθηµατικής θεωρίας των πεδίων. Εισαγωγή στη θεωρία των συνήθων
διαφορικών εξισώσεων. ∆ιαφορικές εξισώσεις µε µερικές παραγώγους (εξισώσεις
υπερβολικού τύπου, εξισώσεις παραβολικού τύπου, εξισώσεις ελλειπτικού τύπου).
Βασικές αρχές της θεωρίας των µιγαδικών συναρτήσεων. Ολοκληρωτικοί µετασχηµατισµοί
(Fourier, Laplace, Hankel, Mellin κλπ). Εισαγωγή στη θεωρία των ολοκληρωτικών
εξισώσεων. Ιδιόµορφες ολοκληρωτικές εξισώσεις.
Ειδικές συναρτήσεις (κυλινδρικές, σφαιρικές, ορθογωνικά πολυώνυµα-Chebyshev, Laguerre,
Jacobi). Εξίσωση Laplace. Αρµονικές συναρτήσεις, Συνάρτηση Green. Προβλήµατα
Dirichlet και Neumann.
Αριθµητικές µέθοδοι επίλυσης Μερικών ∆ιαφορικών Εξισώσεων.
Εισαγωγή στη µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών. ∆ιακριτοποίηση προβληµάτων σε µία
και δύο διαστάσεις. Συνοριακές συνθήκες. Μονόπλευρες συνοριακές συνθήκες. Επίλυση
ελλειπτικών, παραβολικών και υπερβολικών προβληµάτων. Αριθµητική επίλυση µηγραµµικών µερικών διαφορικών εξισώσεων. Ανάλυση σφάλµατος και σύγκλισης.
Εισαγωγή στη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. ∆ιακριτοποίηση προβληµάτων
συνοριακών τιµών. Σταθµισµένα υπόλοιπα Galerkin. Συναρτήσεις βάσεις. Ολική-Τοπική
αρίθµηση
στοιχείων.
Ισοπαραµετρική
απεικόνιση.
Υπολογισµός
εξισώσεων
διακριτοποίησης. Επίλυση µη-γραµµικών εξισώσεων.

Ε05: ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Μηχανικής των Υλικών
∆ιδάσκοντες: Ι. ∆αφαλιάς
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Ο σκοπος του µαθηµατος ειναι να εισαγαγει τον σπουδαστη στην µαθηµατικη θεωρια
πλαστικοτητας, µε τροπο που να επιτρεπει την εφαρµογη της σε διαφορα υλικα οπως
µεταλλα, γεωυλικα και πλαστικα.. Μετα απο παρατηρησεις πειραµατικων δεδοµενων σε
µονοαξονικες καταπονησεις, η θεωρητικη αναπτυξη αρχιζει µε την παρουσιαση απλων
µηχανιστικων µοντελλων που συνιστουν την βαση για την παρουσισαση της γενικευµενης
ελαστοπλαστικης θεωριας στον πολυδιαστατο χωρο των τασεων. Εκει οι εννοιες της
επιφανειας ροης, δεικτη φορτισης, ρυθµων µεταβολης των εσωτερικων µεταβλητων,
πλαστικου µετρου κτλ. διασυνδεονται µασα στο βασικο πλαισιο της θεωριας. Εν συνεχεια
ειδικα µοντελλα ισοτροπικης και ανισοτροπικης κρατυνσης παρουσιαζονται για µεταλλικα
και εδαφικα υλικα ως ειδικες περιπτωσεις εφαρµογης της γενικης θεωριας. Η πλαστικοτητα
επεκτεινεται στην ιξωδοπλαστικοτητα για να ληφθει υπ οψιν η εξαρτηση απο τον ρυθµο
παραµορφωσης, µε την εισαγωγη της εννοιας της υπερτασικης συναρτησης. Συζητειται η
µορφη των ελαστοπλαστικων µοντελων γαι υλικα µε δοµικη προυπαρχουσα ανισοτροπια
(π.χ. ορθοτροπικα υλικα). Μια συντοµη εισαγωγη στην θεωρια κρυσταλλικης πλαστικοτητας
δινει την διασταση της µικροδοµης σε µεταλλα. Τελος παρουσιαζονται ειδικα θεµατα, οπως
µια περιγραφη µη κλασσικων µορφων µοντελλων πλαστικοτητας (πολυεπιφανειες ροης,
οριζουσα επιφανεια, υποπλαστικοτητα, κτλ) για να αντιµετωπισθουν οι αναγκες
προσοµοιωσης κατω απο ειδικες συνθηκες φορτισης και παραµορφωσης, οπως οι κυκλικες
επαναλαµβανοµενες φορτισεις.
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Ε04: Ανελαστική Συµπεριφορά των Υλικών (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Μηχανικής των Υλικών
Ροή Ανάλυσης και Πρόληψης Αστοχιών
∆ιδάσκοντες: Ε. Κοντού , Γ. Σπαθής
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
• Ε. Κοντού και Γ. Σπαθής, Ανελαστική Συµπεριφορά των Υλικών, ∆ιδακτικές Σηµειώσεις,
(2001).
• Ε. Κοντού, Θέµατα Επιστήµης Υλικών, ∆ιδακτικές Σηµειώσεις, (2005)
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Ιξωδοελαστικά πρότυπα σε µονοαξονικά, διαξονικά και τριδιάστατα προβλήµατα.
Συναρτήσεις µέτρου χαλάρωσης και µέτρου ένδοσης. Καταστατικές εξισώσεις σε διαφορική
και ολοκληρωτική µορφή. Εφαρµογές. ∆υναµικές φορτίσεις, Φάσµατα χαλάρωσης και
καθυστέρησης. Επίδραση της θερµοκρασίας στην ιξωδοελαστικότητα. Αρχή της
αντιστοιχίας. Εφαρµογές.
Εισαγωγή στην πλαστικότητα. Κριτήρια διαρροής Tresca και von Mises. Αξίωµα Drucker
και συνέπειές του. Συσχετισµένος νόµος ροής. Ισότροπη και κινηµατική κράτυνση.
Εφαρµογές. Κινηµατική περιγραφή στην πεπερασµένη πλαστική παραµόρφωση.
∆οµή κρυσταλλικών και άµορφων υλικών. Ατέλειες πλεγµάτων, εισαγωγή στη θεωρία
µεταστάσεων, πλαστική ολίσθηση κρυστάλλων, νόµος Schmid, κινηµατική περιγραφή
πλαστικής παραµόρφωσης απλού κρυστάλλου, Ελαστοπλαστική καταστατική εξίσωση
απλού κρυστάλλου, εφαρµογή σε µονοκρύσταλλο, επέκταση σε πολυκρυσταλλικά υλικά.

Ε02: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Ανάλυσης και Πρόληψης Αστοχιών
∆ιδάσκοντες: Γ. Τσαµασφύρος, Αιµ. Σιδερίδης, Γ. Καντεράκης
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος

•
•

Εισαγωγή στα Σύνθετα Υλικά
Μέθοδοι Κατασκευής Συνθέτων Υλικών
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου Συνθέτων Υλικών
Μέθοδοι Επισκευής Συνθέτων Υλικών
Μηχανική Συµπεριφορά Συνθέτων Υλικών (Ι) (Ανισότροπα υλικά)
Μηχανική Συµπεριφορά Συνθέτων Υλικών (ΙΙ) (∆οκοί)
Μηχανική Συµπεριφορά Συνθέτων Υλικών (ΙΙΙ) (Πλάκες
Μηχανισµός Αστοχίας Συνθέτων Υλικών
Κριτήρια Θραύσης Συνθέτων Υλικών
Μέθοδος των Πεπερασµένων Στοιχείων στα Σύνθετα Υλικά
Σχεδίαση Κατασκευών από Σύνθετα Υλικά
Επισκευές Μεταλλικών ∆οµών µε Επιθέµατα από Σύνθετα Υλικά
“ Έξυπνες” επισκευές

Εργαστήριο:
• Επίδειξη µεθόδου κατασκευής – επισκευής συνθέτων υλικών.
• Επίδειξη µηχανικών δοκιµών επισκευών µε σύνθετα υλικά.

Ε07: Μηχανική των Θραύσεων (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Μηχανικής των Υλικών
∆ιδάσκοντες: Ν. Ανδριανόπουλος
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Συµπεριφορά των υλικών κατά την θραύση, Ψαθυρή θραύση και πλαστική
κατάρρευση, Στοιχεία θεωρίας δυστοπιών (Dislocations), Μικροµηχανική αντιµετώπιση των
ρωγµών.
Στοιχεία Θεωρίας Ελαστικότητας, Επίπεδη ένταση-παραµόρφωση, Ανάλυση τάσεων
στην περιοχή της ρωγµής, Τασικές συναρτήσεις (Airy, Muskhelishvili, Westergaard),
Σύµµορφη απεικόνιση, Ρωγµή Griffith, Συντελεστές εντάσεως των τάσεων, Κρίσιµοι
συντελεστές εντάσεως των τάσεων KIC, KC, Πειραµατικός προσδιορισµός των KIC, KC.
Ενεργειακή προσέγγιση των συνθηκών εκκίνησης, Συνθήκες εκκίνησης µε σταθερό
φορτίο ή σταθερές µετατοπίσεις, Κριτήριο Griffith, Εκκίνηση ρωγµής υπό σύνθετη
καταπόνηση (G-, σθ-, S-κριτήρια).
Στοιχεία µη Γραµµικής Ελαστικότητας, Πεδίο ΗRR, Ελαστοπλαστικά πεδία και
πλαστικοποιηµένες ζώνες στην αιχµή µιάς ρωγµής (Dugdale, .…), Εφαρµογή των κλασικών
κριτηρίων διαρροής, Άνοιγµα των χειλέων της ρωγµής (COD), Καµπύλες αντίστασης (Rcurves), Το ολοκλήρωµα-J.
Ανάλυση τάσεων στην περιοχή κινούµενης ρωγµής (Kostrov, …), Εξάρτηση από τον
ρυθµό παραµορφώσεων, Συνθήκες διακλάδωσης-ανακοπής-απόκλισης.
Κόπωση, Εµπειρικά κριτήρια (Paris, ...), Φάσµα φόρτισης, Το πρόβληµα της
βραχείας ρωγµής, Επίδραση του περιβάλλοντος.
Τεχνολογικές εφαρµογές.

Ε14: ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΩΝ (3ωρ/ρβδ.)
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Ροή Μηχανικής των Υλικών
∆ιδάσκοντες: Ε.Ε. Θεοτόκογλου
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
∆ιαφορική Γεωµετρία

1. Παραµετρική / Θεµελιώδη ποσά 1ης, 2ης τάξης
2. Εξισώσεις Godazzi – Gauss
3. Κύριες καµπυλότητες
Ειδικές περιπτώσεις παραµετρικών δικτύων
Ειδικές περιπτώσεις επιφανειών
Θεωρία Ελαστικών Κελυφών

4. Η παραµόρφωση του κελύφους. Θεµελιώδη ποσά 1ης και 2ης τάξης.
5. Επιφάνεια παράλληλη της µέσης επιφάνειας. Εξισώσεις συµβιβαστού των
παραµορφώσεων.
6. Εντατική κατάσταση κελύφους – Τάσεις και τροπές.
7. Συνισταµένες διατµηµατικές δυνάµεις – Στρεπτικές τροπές.
8. Εξισώσεις Ισορροπίας
9. Ενέργεια Παραµόρφωσης
10. Καταστατικό σύστηµα
11. Μεµβρανική Θεωρία Ελαστικών Κελυφών
12. Η Μεµβρανική Θεωρία Ελαστικών Κελυφών εκ περιστροφής
13. Εφαρµογές
Θεωρία Λεπτών Πλακών
14. Μελέτη Λεπτής Πλάκας
15. Περίπτωση Ορθογώνιας Πλάκας
16. Απειροµήκη Πλακολωρίδα
17. Πλάκα µε τρία Σύνορα
18. Κυκλική και ∆ακτυλιοειδής πλάκα

Ε16: Πειραµατικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Τάσεων (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Μηχανικής των Υλικών
∆ιδάσκοντες: Γ. Παπαδόπουλος
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
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Περιεχόµενα Μαθήµατος
Τασικές Συναρτήσεις – Προβλήµατα. Θεωρία Ρωγµών – προβλήµατα. Θεωρία Οπτικής
Μεθόδου Καυστικών. Εφαρµογές σε προβλήµατα Ρωγµών υπό στατική δυναµική φόρτιση.
Εφαρµογές σε προβλήµατα Επαφών. Θεωρία της Οπτικής µεθόδου "Φωτοελαστικότητας".
Εφαρµογές σε προβλήµατα Ρωγµών και Επαφών. Θεωρία της Οπτικής µεθόδου (Moοre)
Συµβολοµετρίας. Θεωρία της οπτικής µεθόδου των "Ισοπαχών". Στοιχεία Ολογραφίας.
Πρακτική εξάσκηση- εργασία

Ε21: Ειδικά κεφάλαια Αριθµητικών Μεθόδων (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Μηχανικής των Υλικών
∆ιδάσκοντες: Σ. Μαρκολέφας
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος

Ύλη Μαθήµατος: Ειδικά κεφάλαια Αριθµητικών Μεθόδων (Εκτίµηση Σφάλµατος και
Προσαρµοστικές Τεχνικές στη µέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων)
1) Εισαγωγικά στοιχεία συναρτησιακής ανάλυσης - Γραµµικά, ∆ιγραµµικά συναρτησιακά
– Χώροι µε νόρµα (στάθµη) – Χώροι Hilbert – χώροι Sobolev
2) Ασθενείς διατυπώσεις προβληµάτων συνοριακών τιµών – Συνεχές πρόβληµα –
Προσέγγιση πεπερασµένων διαστάσεων (∆ιακριτό πρόβληµα) – Συνθήκη ορθογωνιότητας
(συνέπειας) Galerkin
3) Γενικές συνθήκες ευστάθειας του συνεχούς και του διακριτού προβλήµατος (Συνθήκες
Babu ka -Brezzi ή συνθήκες inf-sup), µε αναφορά στη γενική διατύπωση
4) Εισαγωγή στις κλασσικές Μικτές ∆ιατυπώσεις – Συνθήκες Ευστάθειας Babu kaBrezzi ή συνθήκες inf-sup για το µικτό πρόβληµα (συνεχής και διακριτή διατύπωση)
5) Σφάλµα στις µεθόδους (Petrov)-Galerkin - Σχεδόν βέλτιστη σύγκλιση των γενικών
µεθόδων (Petrov)-Galerkin, µε βάση τις διακριτές συνθήκες ευστάθειας - Σχεδόν βέλτιστη
σύγκλιση µικτών µεθόδων
6) Γενικά θετικά ορισµένα (ελλειπτικά προβλήµατα) – Λήµµα Lax-Milgram – Συµµετρικά
προβλήµατα – Ενέργεια Παραµόρφωσης – Βέλτιστη λύση (Προβολή) ως προς τη νόρµα
Ενέργειας Παραµόρφωσης
6) Σφάλµα (κοµβικής και ιεραρχικής πολυωνυµικής) Παρεµβολής – Τεχνικές σύγκλισης -h
και -p (h-extension, p-extension) - Εκ των προτέρων (a priori) εκτίµηση σφάλµατος
7) Μέθοδοι εκ των υστέρων εκτίµησης σφάλµατος (a posteriori error estimation) Μέθοδοι ανάκτησης τάσεων – Μέθοδοι άµεσων υπολοίπων – Μέθοδοι έµµεσων υπολοίπων
– Εκτιµητές σφάλµατος ανά βαθµό ελευθερίας (d.o.f error indicators)
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8) Προσαρµοστικές Τεχνικές (Adaptive techniques) – Μέθοδοι ισοκατανοµής σφάλµατος
9) Επιρροή του φαινοµένου της Μόλυνσης (Pollution effect) στις µεθόδους της εκ των
υστέρων εκτίµησης σφάλµατος και στις Προσαρµοστικές Τεχνικές, στα πλαίσια της µεθόδου
των Πεπερασµένων Στοιχείων

Χ01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ (3ωρ/ρβδ.)
Ροή ∆υναµικής
∆ιδάσκοντες: Α. Βακάκης
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της θεωρίας µη γραµµικών διανυσµατικών πεδίων. Θεωρήµατα
ύπαρξης και µοναδικότητας λύσεων, χώροι φάσεων, περιοδικές και µη περιοδικές τροχιές. Έννοια
της ΄δυναµικής ροής.’ Ασυµπτοτικές µέθοδοι διαταραχών για την ανάλυση των ελεύθερων
αποκρίσεων µονοβάθµιων µη γραµµικών ταλαντωτών. Θα εξεταστούν λεπτοµερώς οι µέθοδοι
Lindsted-Poincare’, µεσοστάθµισης (averaging), και πολλαπλών κλιµάκων (Multiple-scales).
Αποκρίσεις µονοβάθµιων µη γραµµικών ταλαντωτών µε περιοδικές φορτίσεις: Εφαρµογή
µαθηµατικών µεθόδων διαταραχών για εξέταση µη γραµµικών συντονισµών. Αποκρίσεις
µονοβάθµιων µη γραµµικών ταλαντωτών µε περιοδικές φορτίσεις: ∆ιακεκριµµένα δυναµικά
συστήµατα (απεικονίσεις), µέθοδοι κατασκευής απεικονίσεων Poincare’ και εφαρµογή τους στην
µελέτη περιοδικών και χαοτικών τροχιών. ∆υναµικά συστήµατα µε παραµετρικές φορτίσεις,
µαθηµατική θεωρία Floquet, εξισώσεις Mathieu και Hill. Εφαρµογή στην µελέτη ευστάθειας
λύσεων. Ελεύθερες και φορτισµένες αποκρίσεις δυναµικών συστηµάτων µε εφαρµογή µεθόδων
διαταραχών. Θα εξεταστούν εσωτερικοί συντονισµοί, κύριοι, υπαρµονικοί, υπεραρµονικοί και
συνδιαστικοί συντονισµοί, και φαινόµενα κορεσµού και ανταλλαγής ενέργειας µεταξύ διακριτών
τρόπων ταλάντωσης. Μη γραµµικοί τρόποι ταλάντωσης και φαινόµενα µη γραµµικού εντοπισµού.
Φαινόµενα µη γραµµικού παθητικού ελκυσµού ενέργειας σε δίκτυα συζευγµένων ταλαντωτών.
Εισαγωγή στην δυναµική συστηµάτων που περιγράφονται απο µη γραµµικές µερικές διαφορικές
εξισώσεις. Εφαρµογές στην Μηχανική.

Χ02: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΟΤΙΚΑ
∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (3ωρ/ρβδ.)
Ροή ∆υναµικής
∆ιδάσκοντες: Α. Βακάκης
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΟΤΙΚΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Εισαγωγή και ανασκόπηση: µη γραµµικά διανυσµατικά πεδία και απεικονίσεις, χώροι φάσεων,
περιοδικές και µη περιοδικές τροχιές, αµετάβλητα πολλαπλά, διαφορετικοί ορισµοί ευστάθειας,
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ασυµπτοτικές ιδιότητες τροχιών, απεικονίσεις στον κύκλο – γλώσσες του Arnold, απεικονίσεις
Poincare' για µελέτη δυναµικής συµπεριφοράς δυναµικών συστηµάτων και ευστάθειας λύσεων. Μη
γραµµική ευστάθει και: θεωρία κεντρικού πολλαπλού (Center manifold theory) διανυσµατικών
πεδίων και απεικονίσεων, περιορισµός δυναµικών συστηµάτων σέ κεντρικά πολλαπλά. Μέθοδος
κανονικών µορφών (normal forms) για απλοποίηση δυναµικών συστηµάτων. Θεωρία διακλαδώσεων
µιάς συνδιάστασης (co-dimension one bifurcations) διανυσµατικών πεδίων και απεικονίσεων.
∆ιακλαδώσεις διπλασιασµού περιόδου µη γραµµικών απεικονίσεων. ∆ιακλαδώσεις ανώτερης
συνδιάστασης. Μονοδιάστατη τετραγωνική απεικόνιση, απεικόνιση Smale µορφής πετάλου
(horseshoe map) δυο διαστάσεων, συµβολική δυναµική, χαοτικά δυναµικά συστήµατα. Αναγκαίες
και ικανές συνθήκες για ύπαρξη χαοτικών τροχιών σε απεικονίσεις δύο διαστάσεων. Οµοκλινικό
θεώρηµα του Melnikov για εγκαρσίως τεµνόµενες διαταραγµένες οµοκλινικές-ετεροκλινικές τροχιές
ασταθών υπερβολικών σηµείων ισορροπίας. Θεωρία Melnikov για υπαρµονικές τροχιές
απεικονίσεων στο επίπεδο. Απόδειξη ότι εγκαρσίως τεµνόµενα ευσταθή και ασταθή αµετάβλητα
πολλαπλά απεικονίσεων δηµιουργούν απειρία χαοτικών απεικονίσεων Smale, δηλαδή χάος. Σενάρια
µετάβασης σε χαοτικές αποκρίσεις. ∆ίνες του Newhouse και πολυπλοκότητα δυναµικής
συµπεριφοράς. Εφαρµογές χαοτικών συστηµάτων στην Μηχανική: Χαµιλτονιανά συστήµατα,
διανυσµατικά πεδία µε περιοδικές φορτίσεις, ταλαντωτικά συστήµατα µε κρούσεις (vibro-impacts),
ροµποτικά συστήµατα, αστροφυσικά συστήµατα.

Χ04: ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ (3ωρ/ρβδ.)
Ροή ∆υναµικής
∆ιδάσκοντες: Α. Μαυραγάνης
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Θεωρία περιστροφών. Παραµετροποίηση περιστροφών. Σύνθετα συστήµατα στερεών. ∆οµές
ανοικτής και κλειστής αλύσου. ∆οµές δένδρου. Σύνθετες δοµές. ∆υναµικά µεγέθη συνθέτψν
συστηµάτων. Lagrangian καιHamiltonian φορµαλισµός προβληµάτων συνθέτων
συστηµάτων. Φαινόµενα κρούσης. Επίπεδες κινήσεις. Γυροστατικά συστήµατα. Έλεγχος
προσανατολισµού του gyrostat µέσω του συστήµατος των rotors. Το πρόβληµα της
ισορροπίας συνθέτων και γυροστατικών συστηµάτων.
Γενικά περί δυναµικών συστηµάτων. Μοντελοποίηση. Φορµαλισµός. Αδιαστατοποίηση των
εξισώσεων κινήσεως. Ολοκληρώµατα της κίνησης. Περιοχές λύσεων. Καµπύλες µηδενικής
ταχύτητας και ιδιότητες αυτών. Θέσεις ισορροπίας και ανάλυση της ευστάθειας αυτών σε
γραµµικά και µη γραµµικά συστήµατα. Παραµετρική µεταβολή των θέσεων ισορροπίας.
Χώροι απεικόνισης της εξέλιξης των δυναµικών συστηµάτων. Πίνακας πρώτης µεταβολής
των λύσεων και ιδιότητες αυτού. Συµπλεκτικός χαρακτήρας των λύσεων. Περιοδικές λύσεις.
Πολλαπλότητες περιοδικών λύσεων. Μέθοδοι εντοπισµού των περιοδικών τροχιών.
Απεικονίσεις Poincare. Οικογένειες περιοδικών λύσεων και χαρακτηριστικές καµπύλες.
Υπαρξη συµµετρικών λύσεων. Ανάλυση της ευστάθειας των περιοδικών τροχιών.
Παράµετροι ευστάθειας. Οριζόντια ευστάθεια Κρίσιµη κατακόρυφη ευστάθεια. Συντονισµοί.
Αντιστροφή της κίνησης. Ασυµπτωτικές τροχιές. Οµοκλινικές και ετεροκλινικές τροχιές.
Τροχιές Sitnikov. Singularities και εξοµάλυνση. Προβλήµατα και εφαρµογές. Το γενικό
βαρυτικό πρόβληµα των Ν σωµάτων. Το πρόβληµα των δύο σωµάτων. Το περιορισµένο
πρόβληµα των τριών σωµάτων. Το πρόβληµα του ελαστικού εκκρεµούς. Το πρόβληµα των
2+2 σωµάτων.
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Ε01: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ (3ωρ/ρβδ.)
Ροή ∆υναµικής
∆ιδάσκοντες: Χ. Γιούνης
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
1. Επισκόπηση της θεωρίας πολυβαθµίων ταλαντούµενων συστηµάτων: Αρχή του Hamilton,
εξισώσεις Lagrange, ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές, κανονικές µορφές ταλάντωσης, ελεύθερες και
εξαναγκασµένες ταλαντώσεις, µετασχηµατισµός του Laplace, θεωρία δυναµικού αποσβεστήρα.
2. Η εξίσωση κύµατος: ∆ιαφορική εξίσωση παλλόµενης χορδής – διαµήκων ταλαντώσεων ράβδου –
στρεπτικών ταλαντώσεων ράβδου, συνοριακές και αρχικές συνθήκες, ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές,
κανονικές µορφές ταλάντωσης, λόγος του Rayleigh, µέθοδος Rayleigh-Ritz, µέθοδος Galerkin, ελεύθερες
και εξαναγκασµένες ταλαντώσεις, ταλάντωση των στηρίξεων, κινητική και δυναµική ενέργεια συνεχούς
συστήµατος.
3. Η εξίσωση ταλαντούµενης δοκού: ∆ιαφορική εξίσωση εγκάρσιων ταλαντώσεων δοκού, συνοριακές
και αρχικές συνθήκες, λύση ιδιοπροβλήµατος,, ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές, κανονικές µορφές
ταλάντωσης, ελεύθερες και εξαναγκασµένες ταλαντώσεις, ταλάντωση των στηρίξεων, κινητική και
δυναµική ενέργεια δοκού, πηλίκο του Rayleigh, µέθοδος Rayleigh-Ritz.
4. Ταλαντώσεις µεµβρανών και πλακών: Η κυµατική εξίσωση σε δύο διαστάσεις, ορθογωνικές και
κυκλικές µεµβράνες, συνοριακές και αρχικές συνθήκες, λύση ιδιοπροβλήµατος, συνθήκες
ορθοκανονικότητος, λόγος του Rayleigh. Πλάκες, εξίσωση ταλάντωσης, συνοριακές και αρχικές
συνθήκες, ορθογωνικές και κυκλικές πλάκες, ιδιοπροβλήµατα, µέθοδος Rayleigh-Ritz.
5. Στοιχεία θεωρίας ιδιοπροβληµάτων Sturm-Liouville: Γραµµικός οµογενής διαφορικός τελεστής,
συναρτήσεις Green’s, θεωρήµατα για την ύπαρξη και την µορφή ιδιοτιµών και ιδιοσυναρτήσεων,
διακριτά και συνεχή φάσµατα ιδιοσυχνοτήτων, τέλειες και πλήρεις βάσεις για ανάπτυξη (expansion)
συνεχών συναρτήσεων στο Rn, ορθογωνικές συναρτήσεις Bessel, Legendre, και πολυώνυµα Jacobi και
Tchebycheff.
6. Στοιχεία µετάδοσης κύµατος σε χορδές: Κύµατα σε απειροµήκεις χορδές, λύση D’Alembert,
ανάκλαση και µετάδοση σε ασυνέχειες, σχέση διασποράς, ελεύθερη ταλάντωση πεπερασµένης χορδής,
χορδή επί ελαστικής βάσεως, διάδοση κυµάτων σε ελαστικά συνεχή µε διασπορά, φασική και οµαδική
ταχύτητα (phase and group velocity).

Ε03: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ
(3ωρ/ρβδ.)
Ροή ∆υναµικής
∆ιδάσκοντες: Κ. Σιέττος
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
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- ∆ιακλάδωση λύσεων και ευστάθεια σε µια διάσταση.
- Είδη διακλαδώσεων: σαγµατικό (saddle), κόµβος (node), µονόπλευρη (pitchfork),
αµφίπλευρη (transcritical).
- ∆ιακλάδωση λύσεων σε 2 διαστάσεις: γραµµικοποίηση, ανάλυση στο χώρο φάσης,
ευστάθεια, κανονικές µορφές (normal forms).
- Οριακοί κύκλοι: ∆ιακλάδωση Hopf, υπερκρίσιµη (supercritical), υποκρίσιµη (subcritical),
καθολική διακλάδωση οριακών κύκλων (global bifurcation), απεικονίσεις Poincare.
- Υπολογιστική ανάλυση διακλάδωσης: Μέθοδος Newton-Raphson, βηµατισµός σε
παράµετρο, υπολογισµός κρίσιµων σηµείων, ευστάθεια κλάδων.
- Υπολογιστικές µέθοδοι µεγάλης κλίµακας: Ανάλυση στον υπόχωρο Krylov, επαναλήψεις
σταθερού σηµείου (fixed point iterations), µέθοδοι ελεύθερες πίνακα (matrix free),
επιλύτες ιδιοτιµών Arnoldi και Lanzcos, GMRES.
- Εισαγωγή σε µεθόδους ανάλυσης διακλάδωσης και ευστάθειας µε βηµατικούς
προσοµοιωτές (time-steppers).
• Εισαγωγή στα λογισµικά πακέτα AUTO, Matlab. Παραδείγµατα προσοµοίωσης και
ανάλυσης για προβλήµατα που περιγράφονται από συνήθεις και µερικές διαφορικές
εξισώσεις αντίδρασης-διάχυσης.

Ε11: Τεχνικές Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών (3ωρ/ρβδ.)
Ροή ∆υναµικής
∆ιδάσκοντες: Κ. Λαζόπουλος
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Αδιάστατη ανάλυση. Αναπτύγµατα. Σύµβολα τάξης. Ασυµτωτικές σειρές. Ασυµπτωτικά
αναπτύγµατα και ακολουθίες. Ασυµπτωτικές σειρές και συγκλίνουσες σειρές. Στοιχειώδεις
πράξεις σε ασυµπτωτικά αναπτύγµατα. Αλγεβρικές εξισώσεις, (τριωνυµικές, κυβικές ,
υψηλότερης τάξης, υπερβατικές).
Ολοκληρώµατα. Ανάπτυγµα της ολοκληρωτέας συνάρτησης. Ολοκλήρωση κατά µέρη.
Μέθοδος του Laplace. Η µέθοδος της πλέον απότοµης καθόδου.
Η Εξίσωση του Duffin. Το ευθύ ανάπτυγµα. Η ακριβής λύση. Η τεχνική του LindstedtPoincare. Η µέθοδος της επανακανονικοποίησης. Η µέθοδος των πολλαπλών βαθµίδων. Η
µεταβολή των παραµέτρων. Η µέθοδος της µέσης τιµής.
Ο γραµµικός ταλαντωτής µε απόσβεση. Το ευθύ ανάπτυγµα. Η ακριβής λύση. Η τεχνική του
Lindstedt-Poincare. Η µέθοδος των πολλαπλών βαθµίδων. Η µεταβολή των παραµέτρων. Η
µέθοδος της µέσης τιµής.
Αυτο-διεγερνόµενοι ταλαντωτές. Το ευθύ ανάπτυγµα. Η ακριβής λύση. Η µέθοδος της
επανακανονικοποίησης. Η µέθοδος των πολλαπλών βαθµίδων. Η µεταβολή των παραµέτρων.
Η µέθοδος της µέσης τιµής.
Συστήµατα µε τετραγωνικές και κυβικές µη γραµµικότητες. Το ευθύ ανάπτυγµα. Η ακριβής
λύση. Η τεχνική του Lindstedt-Poincare. Η µέθοδος της επανακανονικοποίησης. Η µέθοδος
των πολλαπλών βαθµίδων. Η µεταβολή των παραµέτρων. Η µέθοδος της µέσης τιµής. Η
γενικευµένη µέθοδος της µέσης τιµής. Η τεχνική των Krylov-Bogoliubov-Mitropolsky
Γενικευµένα ασθενώς µη γραµµικά συστήµατα. Το ευθύ ανάπτυγµα. Η µέθοδος της
επανακανονικοποίησης. Η µέθοδος των πολλαπλών βαθµίδων. Η µέθοδος της µέσης τιµής.
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Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις της εξίσωσης του Duffin. Το ευθύ ανάπτυγµα. Η µέθοδος των
πολλαπλών βαθµίδων. Η µέθοδος της µέσης τιµής.
H Εξίσωση του Μathiew.
Προβλήµατα συνοριακής στρώσης. (Μέθοδος των ταιριαστών ασυµπτωτικών
αναπτυγµάτων).
Γραµµικές εξισώσεις µε µεταβλητούς συντελεστές.
∆ιαφορικές εξισώσεις µε µια µεγάλη παράµετρο.

Χ01: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΛΙΚΩΝ (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Ανάλυσης και Πρόληψης Αστοχιών
∆ιδάσκοντες: Ι. Πρασιανάκης
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος

Εισαγωγή: Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (ορισµοί, ιστορική αναδροµή, ποιότητα, ποιοτικός
έλεγχος).
Καταστροφικοί Έλεγχοι: Υποµνήσεις από την Αντοχή των Υλικών και τη Μηχανική των
θραύσεων.
Βασικές Μη Καταστροφικές Μέθοδοι: Σύντοµη παρουσίαση των µεθόδων των Υπερήχων,
των Οπτικών, της Βιοµηχανικής Ακτινογραφίας, της Ακουστικής Εκποµπής, των
∆ιεισδυτικών Υγρών, των Μαγνητικών Σωµατιδίων, των ∆ινορευµάτων, της Θερµογραφίας,
κ.ά. (ορισµοί, χαρακτηριστικά, εφαρµογές, πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα).
Η ΜΚΜ των υπερήχων: Εισαγωγή, Στοιχεία Κυµατικής (ταλαντώσεις, κύµατα, είδη
κυµάτων, διάδοση κυµάτων, απόσβεση). Υπέρηχοι και υπερηχητικά κύµατα στον ποιοτικό
έλεγχο των υλικών. Το πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο. Υπερηχητικοί αισθητήρες και
υπερηχητικές συσκευές. Βαθµονοµήσεις, µέθοδοι ανίχνευσης και υπολογισµού
ελαττωµάτων, DGS διαγράµµατα και κλίµακες, µέθοδοι απεικόνισης ελαττωµάτων (Α, Β και
C µέθοδοι σαρώσεως). Εφαρµογές, [παχυµετρήσεις, ανίχνευση και υπολογισµός ελαστικών,
έλεγχος συγκολλήσεων, υπολογισµός µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών E, G, ν, σ, D,
σκληρότητας κ.α.
Εργαστηριακή άσκηση υπερήχων: ∆ιεξαγωγή παχυµετρήσεων, ανίχνευση και υπολογισµός
ελαττωµάτων µε τις Α, Β και C µεθόδους σαρώσεως και πρακτική εξάσκηση µε τις συσκευές
υπερήχων του εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Ελέγχων του Τοµέα Μηχανικής.
Κανονισµοί: ∆ιαχείριση της ποιότητας και συστήµατα εκπαίδευσης και πιστοποίησης
προσωπικού ΜΚΕ.

Ε04: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΡΑΥΣΕΩΝ (2ωρ/ρβδ.)
Ροή Ανάλυσης και Πρόληψης Αστοχιών
∆ιδάσκοντες: Γ. Τσαµασφύρος, Γ. Καντεράκης
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
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Περιεχόµενα Μαθήµατος

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Μαθηµατική θεωρία της Γραµµικής Μηχανικης των Θραύσεων.
Ελαστοπλαστική Μηχανική θραύσεων
Μηχανισµοί θραύσης σε µέταλλα, κεραµικά, πολυµερικά και σύνθετα υλικά
∆ιάδοση ρωγµής λόγω κόπωσης
Ειδικά πεπερασµένα στοιχεία και ειδικές µέθοδοι για Μηχανική θραύσεων
Παράδειγµα υπολογισµού κατασκευής µε τη φιλοσοφία damage Tolerance
Προγράµµατα υπολογισµού επέκτασης ρωγµών (AFGROW – NASGRO – RAPID)
Έξυπνα Υλικά και Κατασκευές
Εισαγωγή στην Παρακολούθηση της ∆οµικής Ακεραιότητας Κατασκευών (Structural
Health Monitoring)

Εργαστήριο:
• Επίδειξη πειράµατος κόπωσης σε µηχανή δοκιµών INSTRON.

Ε07 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (3ωρ/ρβδ.)
Ροή Ανάλυσης και Πρόληψης Αστοχιών
∆ιδάσκοντες: Γ. Τσαµασφύρος, Γ. Καντεράκης
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
Περιεχόµενα Μαθήµατος

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στη ∆ιερεύνηση Αστοχιών
Βασικοί κανόνες
Μέθοδοι Ελέγχου Υλικών – ∆ιαθέσιµοι Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι
∆ιερεύνηση περιπτώσεων αστοχιών (έργα Πολιτικού Μηχανικού)
∆ιαθέσιµο λογισµικό εξοµοίωσης
∆ιερεύνηση περιπτώσεων αστοχιών (έργα Μηχανολόγου Μηχανικού)
∆ιερεύνηση περιπτώσεων αστοχιών (έργα Ναυπηγού Μηχανικού)
∆ιερεύνηση περιπτώσεων αστοχιών (έργα Αεροναυπηγού Μηχανικού)
Παρουσίαση διερευνήσεων αστοχιών από φοιτητές (Ι)
Παρουσίαση διερευνήσεων αστοχιών από φοιτητές (ΙΙ)
Παρουσίαση διερευνήσεων αστοχιών από φοιτητές (ΙΙΙ)
Παρουσίαση διερευνήσεων αστοχιών από φοιτητές (ΙV)

Εργαστήριο:
• Επίσκεψη σε εργαστήριο διερευνήσεων Πολεµικής Αεροπορίας
• Επίδειξη ηλεκτρονικού µικροσκοπίου

E11: Νοµική και Τεχνική Προσέγγιση της πραγµατογνωµοσύνης (2ωρ/ρβδ.)
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Ροή Ανάλυσης και Πρόληψης Αστοχιών
∆ιδάσκοντες: Χατζοπούλου
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Το µάθηµα περιλαµβάνει µια γενική θεώρηση της διάρθρωσης και λειτουργίας των
δικαστηρίων και τη βασική θεωρία για την θεσµό της εκπόνησης της πραγµατογνωµοσύνης
στην Ελλάδα. Εντοπίζεται η διαδικασία εκπόνησής τους στο ποινικό και αστικό δίκαιο,
καθώς και η αντίστοιχη διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις που διενεργούνται
από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας. Εξηγούνται και αναλύονται τα στοιχεία και τα
είδη αυτών. Αναλύονται τα κοινά σηµεία, καθώς και εκείνα στα οποία διαφοροποιούνται
ανάλογα µε τον κλάδο του δικαίου που τις διατάσσει. Αναπτύσσονται οι νοµικοί κανόνες που
ακολουθούνται κατά τη διαδικασία σύνταξης αυτών και εντοπίζονται τα βασικά σηµεία που
πρέπει να περιέχουν, προκειµένου να είναι σαφείς και ορισµένες..
Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν το κατάλληλο νοµικό υπόβαθρο προκειµένου να
προσαρµόζουν τα δεδοµένα που καλούνται να αντιµετωπίσουν στα πλαίσια ατυχηµάτων ή
εργασιών

µε

την

νοµική

κατάσταση

και

δίδονται

υποδείγµατα

σύνταξης

πραγµατογνωµοσυνών. Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής θα µπορέσει να γίνει κοινωνός όλων
εκείνων των νοµικών κανόνων που θα του είναι χρήσιµοι, προκειµένου να αντιµετωπίσει µια
πραγµατική κατάσταση κάθε φορά που θα καλείται είτε ως ιδιώτης είτε ως διορισµένος από
δηµόσια αρχή πραγµατογνώµονας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
(ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)
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1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
∆ιδάσκων: Βρασίδας Λεώπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΣΜΜ ΕΜΠ
Σχέση µε άλλα Μεταπτυχιακά: ∆ιδάσκεται παράλληλα µε το µάθηµα «∆ιοίκηση Ολικής
Ποιότητας» που παρέχεται στο ∆ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρµογές».
Ακαδηµαϊκό έτος έναρξης: ∆ιδάσκεται ήδη στο χειµερινό εξάµηνο 2005-2006
Σύντοµη περιγραφή των περιεχοµένων του µαθήµατος:
Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας. Η οικογένεια των προτύπων ISO 9000. Η προσέγγιση µε βάση
τις διεργασίες. Τεκµηρίωση, έλεγχος εντύπων – αρχείων. Ευθύνη της ∆ιοίκησης (∆έσµευση της
∆ιοίκησης, Εστίαση στον Πελάτη, Πολιτική για την Ποιότητα, Σχεδίαση, Ευθύνες αρµοδιότητες και
επικοινωνία, Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση). ∆ιαχείριση των πόρων (∆ιάθεση πόρων, Ανθρώπινοι
πόροι, Υποδοµή, Περιβάλλον Εργασίας). Υλοποίηση του Προϊόντος (Σχεδίαση της Υλοποίησης του
Προϊόντος, ∆ιεργασίες που σχετίζονται µε τους Πελάτες, Σχεδιασµός και Ανάπτυξη, Αγορές,
Παραγωγή και Παροχή Υπηρεσιών, Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης και µέτρησης).
Μέτρηση Ανάλυση και Βελτίωση (Παρακολούθηση και Μέτρηση Έλεγχος του µη Συµµορφούµενου
Προϊόντος, Ανάλυση δεδοµένων, Βελτίωση). Έννοια και τεχνική προληπτικού ελέγχου (σηµεία
ελέγχου φυσικές ανοχές). Προληπτικός έλεγχος µε µετρήσεις, µε διαλογή και σύγκριση µεταξύ τους.
Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. Φορείς πιστοποίησης, χορήγηση και
διατήρηση του Πιστοποιητικού Συστήµατος Ποιότητας. ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας. Μελέτες
περίπτωσης.
2) ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
∆ιδάσκων: Σωκράτης Τσαγγάρης, Καθηγητής ΣΜΜ Ε.Μ.Π.
Σχέση µε άλλα Μεταπτυχιακά: Το µάθηµα διδάσκεται και στο ∆ΠΜΣ-Βιοϊατρικής Τεχνολογίας το
εαρινό εξάµηνο.
Ακαδηµαϊκό έτος έναρξης: 2006-2007 (εαρινό εξάµηνο)
Σύντοµη περιγραφή των περιεχοµένων του µαθήµατος:
Στοιχεία ανατοµίας – φυσιολογίας του κυκλοφορικού συστήµατος.
Ρεολογία του αίµατος.
∆οµή και µηχανικές ιδιότητες τοιχώµατος αιµοφόρων αγγείων.
∆ιάδοση κυµάτων στις αρτηρίες.
Παλλόµενη ροή αίµατος στα αγγεία.
Το κυκλοφορικό σύστηµα ως σύνολο, ρύθµιση, µοντέλα.
Η καρδιά ως αντλία.
Μικροκυκλοφορία
Ρευστοµηχανική της θροµβογένεσης και αθηρογένεσης.
Μετρήσεις στο κυκλοφορικό σύστηµα.
Ουροδυναµική.
Ρευστοµηχανική της αναπνοής και φωνής.
Βιορευστοµηχανική ακοής και όσφρησης.
Βιορευστοµηχανική άλλων βιολογικών ρευστών (λέµφος, σπέρµα κ.α.)
∆ιαγνωστική βιορευστοµηχανικών συστηµάτων.
Στοιχεία συσκευών, µηχανηµάτων και τεχνητών οργάνων.

3) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΙΙ
∆ιδάσκων: Χρ. Προβατίδης, Αν. Καθηγητής ΣΜΜ Ε.Μ.Π, Γ. Τσαµασφύρος Καθηγητής ΣΕΜΦΕ
Ε.Μ.Π
Σχέση µε άλλα Μεταπτυχιακά: ∆ιδάσκεται από το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 στο ∆ΠΜΣ
‘Υπολογιστική Μηχανική’
Ακαδηµαϊκό έτος έναρξης: 2005-2006
Σύντοµη περιγραφή των περιεχοµένων του µαθήµατος:
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Εναλλακτικές διατυπώσεις ελαστοδυναµικών εξισώσεων σε τρεις διαστάσεις. ∆ιατύπωση
διανύσµατος µετατόπισης µε τη βοήθεια βαθµωτού και διανυσµατικού δυναµικού (αποσύζευξη
Helmholtz). Κυµατικές εξισώσεις. ∆ιαµήκη και εγκάρσια ελαστικά κύµατα. Ελαστοδυναµική
κατάσταση. Θεώρηµα αµοιβαιότητας. Μετάδοση κύµατος σε παλλόµενο εύκαµπτο σύρµα. Αξονικό
κύµα σε λεπτή δοκό. Καµπτικό κύµα σε λεπτή δοκό. Μετάδοση κύµατος σε παλλόµενη µεµβράνη.
Μετάδοση καµπτικών κυµάτων σε λεπτή πλάκα. Επίλυση ελαστοδυναµικών εξισώσεων. Αναλυτικές
λύσεις σε απλά προβλήµατα µε τη µέθοδο της ιδιοανυσµατικής ανάλυσης. Η Μέθοδος των
Πεπερασµένων Στοιχείων στην Ελαστοδυναµική. Αναλυτικές εκφράσεις µητρώων µάζας και
δυσκαµψίας σε ράβδους και δοκούς. Μητρώα µάζας και δυσκαµψίας σε επίπεδη εντατική και επίπεδη
παραµορφωσιακή κατάσταση (τριγωνικά και ισοπαραµετρικά στοιχεία), µητρώα µάζας και
δυσκαµψίας πλακών σε κάµψη. Μέθοδοι χρονικής ολοκλήρωσης. Ιδιανυσµατική ανάλυση. Άµεσες
µέθοδοι (κεντρικές διαφορές). Έµµεσες µέθοδοι (Newmark, Wilson, Houbolt). Εργαστηριακή
επίδειξη και εξάσκηση σπουδαστών σε γενικής χρήσης εµπορικό λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων
(λ.χ. ANSYS). Κατ’ οίκον εκπόνηση προγραµµατιστικού θέµατος (σε γλώσσα Fortran 77 ή MatLab)
µε χρήση διαφόρων τύπων πεπερασµένων στοιχείων σε κατασκευές υποκείµενες σε δυναµικά φορτία.
4) ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
∆ιδάσκων: Χρ. Προβατίδης, Αν. Καθηγητής ΣΜΜ Ε.Μ.Π
Σχέση µε άλλα Μεταπτυχιακά: ∆ιδάσκεται στο ∆ΠΜΣ ‘Υπολογιστική Μηχανική’
Ακαδηµαϊκό έτος έναρξης: 2005-2006
Σύντοµη περιγραφή των περιεχοµένων του µαθήµατος:
Γενικός ορισµός προβλήµατος βελτιστοποίησης. Βελτιστοποίηση χωρίς ή µε περιορισµούς. Ιστορική
αναδροµή. Κατηγορίες βελτιστοποίησης. Αιτιοκρατικές και στοχαστικές µέθοδοι. Ορισµός βασικών
µεγεθών. ∆ιατύπωση του προβλήµατος (γραµµικός και µη-γραµµικός προγραµµατισµός). Μέθοδοι
βελτιστοποίησης συναρτήσεων µιας µεταβλητής (µέθοδος εγκλωβισµού του ελαχίστου, µέθοδος
τετραγωνικής παρεµβολής, µέθοδος Fobonacci, και χρυσής τοµής, µέθοδος πρώτης τάξης Davidon,
κ.α). Συνθήκες Kuhn-Tucker. Μαθηµατικές µέθοδοι πρώτης και δεύτερης τάξης. Μέθοδοι προβολής
της κλίσης (gradient methods). Μέθοδος επιτρεπόµενων διευθύνσεων (feasible directions). Μέθοδοι
συναρτήσεων ποινών (penalty function methods). Μέθοδος προσοµοιούµενης ανόπτησης (simulated
annealing). Μέθοδοι µηδενικής τάξης: Complex (Box), Hooke & Jeeves. Μέθοδοι βέλτιστων
κριτηρίων (optimality criteria). Γενετικές µέθοδοι. Βελτιστοποίηση σχήµατος κατασκευών συνεχούς
µέσου µε εξελικτικές µεθόδους (ESO, SIMP, Homogenization). Κατ’ οίκον εκπόνηση θέµατος (λ.χ.
ελάχιστο βάρος διδιάστατου δικτυώµατος µε περιορισµούς τάσεων και µετατοπίσεων). Κατ’ οίκον
εκπόνηση προγραµµατιστικού θέµατος (σε γλώσσα Fortran 77 ή MatLab) βελτιστοποίησης
δικτυώµατος.

5) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
∆ιδάσκων: Χρ. Προβατίδης, Αν. Καθηγητής ΣΜΜ Ε.Μ.Π
Σχέση µε άλλα Μεταπτυχιακά: ∆ιδάσκεται στο ∆ΠΜΣ ‘Βιοϊατρική Τεχνολογία’. Ακαδηµαϊκό έτος
έναρξης: 2005-2006
Σύντοµη περιγραφή των περιεχοµένων του µαθήµατος:
Ανάκτηση γεωµετρίας από τον αξονικό ή µαγνητικό τοµογράφο (αρχεία DICOM, κ.α). Ανάπτυξη
τριδιάστατων µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων εµβιοµηχανικών δοµών. Επεξεργασία ιατρικών
εικόνων µε χρήση εναλλακτικών µορφών λογισµικού (MIMICS, κ.α.). Είσοδος δεδοµένων σε
περιβάλλον CAD. Αρχεία IGES και STL. Μέθοδος ταχείας προτυποποίησης. Βασικοί τρόποι
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µοντελοποίησης µε πεπερασµένα στοιχεία (µονοδιάστα, διδιάστατα και τριδιάστατα στοιχεία)·
παραδείγµατα. Γραµµικά και µη-γραµµικά µοντέλα, στατικά και χρονικά εξαρτώµενα (ερπυσµός,
χαλάρωση). Τυπικές καµπύλες τάσεων-παραµορφώσεων σκληρών και µαλακών ιστών. Φλοιώδες και
σπογγώδες οστούν. Αντοχή οστών. Εξάρτηση µέτρου ελαστικότητας από την οστική πυκνότητα.
Εφαρµογή σε οστεοπορωτικό σπόνδυλο. Μοντέλα οστικής ανακατασκευής και εφαρµογή
πεπερασµένων στοιχείων. Εφαρµογές στην ορθοδοντική. Απλά µοντέλα προθέσεων ισχίου.
Εφαρµογές οστεοσυνθέσεων (π.χ. της πτέρνης). Μοντέλα οδοντικών εµφυτευµάτων.
6) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
∆ιδάσκων: I. Αντωνιάδης, Αν. Καθηγητής ΣΜΜ Ε.Μ.Π
Σχέση µε άλλα Μεταπτυχιακά: Οχι
Ακαδηµαϊκό έτος έναρξης: 2006-2007
Σύντοµη περιγραφή των περιεχοµένων του µαθήµατος (προκαταρκτική):
Σηµασία της ανάλυσης κραδασµών στη διάγνωση βλαβών µηχανών - αρχές προβλεπτικής διαγνωστικής συντήρησης. Τεχνικές µέτρησης κραδασµών,
τεχνολογίες αισθητηρίων και
συστηµάτων πρόσκτησης δυναµικών δεδοµένων.
Εννοια του σήµατος. Ανάλυση συχνοτήτων, σειρά Fourier. Φάσµα Σήµατος. Μετασχηµατισµός
Fourier. Συνέλιξη και συσχέτιση σηµάτων. ∆ιαµορφωµένα σήµατα. Αποδιαµόρφωση.
∆ιακριτά σήµατα-Θεώρηµα ∆ειγµατοληψίας. ∆ιακριτός και ταχύς µετασχηµατισµός Fourier.
Περιορισµοί του διακριτού µετασχηµατισµού Fourier, παράθυρα, ευκρίνεια.
Παρακολούθηση συνολικού επιπέδου κραδασµών, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ποιοτικοί
κανόνες διάγνωσης βλαβών µε ανάλυση φάσµατος. Εφαρµογές σε τυπικές περιπτώσεις βλαβών
(αζυγοσταθµία, κακή ευθυγράµµιση, κ.λ.π.). Ειδικές µέθοδοι ανάλυσης (Αποδιαµόρφωση,
περιβάλλουσα, κ.λ.π) και εφαρµογές στη διάγνωση βλαβών στοιχείων µεταφοράς κίνησης (ένσφαιροι
τριβείς, οδοντωτοί τροχοί, κ.λ.π.).
Συνεχείς και διακριτοί µετασχηµατισµοί κυµατιδίων, Κυκλοστάσιµη ανάλυση, µέθοδοι τυφλού
διαχωρισµού πηγών.
7) ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
∆ιδάσκων: ∆ρ. Ν.Π.Πετρόπουλος, εκλεγµένος και υπό διορισµόΛέκτορας, ΣΜΜ Ε.Μ.Π
Σχέση µε άλλα Μεταπτυχιακά: Οχι
Ακαδηµαϊκό έτος έναρξης: 2005-2006
Σύντοµη περιγραφή των περιεχοµένων του µαθήµατος
Εισαγωγή στον µη καταστροφικό έλεγχο και στις κυριότερες σχετικές µεθόδους. Μη καταστροφικοί
έλεγχοι µε χρήση µεθόδων πυρηνικής τεχνολογίας: Μετρήσεις πάχους, πυκνότητας, παροχής.
Μετρήσεις ποσοστού υγρασίας και σύνθεσης υλικών. Προσδιορισµός της στάθµης υγρών και
στερεών
σε
κλειστά
αδιαφανή
δοχεία.
Εντοπισµός
διαρροών
ρευστού
µε
ραδιοϊχνηθέτες. Βιοµηχανικές ραδιογραφίες / τοµογραφίες και νετρονογραφίες. Ραδιογραφία
συγκολλήσεων. Ραδιοχρονολόγηση. Πυρανίχνευση. Βιοµηχανικές εφαρµογές µικρών γραµµικών και
κυκλικών επιταχυντών. Ελεγχος ραδιορύπανσης στον κύκλο της µεταλλοπαραγωγής. Τελωνειακός
έλεγχος.
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