
7.4.3 Μηχανική των Ρευστών 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μηχανική των Ρευστών 

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 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
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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 

Μάθημα Επιστημονικής Περιοχής ΜΕΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Μηχανική του Στερεού Σώματος (CE0120)  

Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα (CE0110) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV170/  

(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 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής, 

θα έχει κατανοήσει τις αρχές που διέπουν την Υδροστατική, 

θα μπορεί να υπολογίζει βασικά υδροστατικά μεγέθη (πίεση, διάνυσμα πίεσης, κατανομή υδροστατικών 
φορτίων σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες, υπολογισμός συνισταμένης υδροστατικής δύναμης και σημείου 
εφαρμογής της - κέντρο πίεσης, άνωση, ευστάθεια, μετάκεντρο), 

θα έχει κατανοήσει τα 3 βασικά ισοζύγια (μάζας, ενέργειας, γραμμικής ορμής) όπως εφαρμόζονται σε συνεχή 
μέσα και ιδιαίτερα σε υγρά, 

θα έχει κατανοήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στη συμπεριφορά στερεών, υγρών και αερίων και ιδιαίτερα 
τη βασική ροϊκή συμπεριφορά υγρών ως αποτέλεσμα των κύριων φυσικών χαρακτηριστικών τους  (πυκνότητα, 

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV170/


ιξώδες) συγκριτικά με αυτή των στερεών και των αερίων, 

θα έχει κατανοήσει την ένοια της μαζικής/ογκομετρικής παροχής και της σπουδαιότητάς της στην αξιολόγηση 
των επιδόσεων ή/και το σχεδιασμό και διαστασιολόγηση οποιουδήποτε υδραυλικού συστήματος ή 
εγκατάστασης, 

θα έχει κατανοήσει την έννοια του πεδίου ταχυτήτων, των μεγεθών που το περιγράφουν (γραμμές ροής, 
σύνθετες διανυσματικές παράγωγοι, απόκλιση, στροβιλισμός) καθώς και των διαφόρων ειδών πεδίου 
ταχυτήτων, 

θα έχει κατανοήσει την έννοια του ροϊκού τανυστή των τάσεων, 

θα έχει κατανοήσει τη ροϊκή συμπεριφορά των ιδανικών ρευστών (ρεολογικές εξισώσεις), 

θα έχει κατανοήσει τη βασική εξίσωση που διέπει την κίνηση των ρευστών (διανυσματική εξίσωση Navier-
Stokes),   

θα έχει κατανοήσει τη φαινομενολογία των ροών και την κατηγοριοποίηση της συναρτήσει του αριθμού 
Reynolds (έρπουσες, στρωτές, μεταβατικές, τυρβώδεις ροές),  

θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις υποβάθρου για την μελέτη του συμπληρωματικού μαθήματος της 
Υδραυλικής αλλά και μαθημάτων ειδίκευσης της υδραυλικής κατεύθυνσης του προγράμματος σπουδών 

 

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… 

Το μάθημα αποσκοπεί στις παρακάτω γενικές ικανότητες:  

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  

Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γενικά 

Ορισμοί, διαστάσεις και μονάδες μέτρησης διαφόρων φυσικών μεγεθών της υδραυλικής (πίεση, δύναμη σε 
επιφάνεια, επιφανειακή τάση, τριχοειδής πίεση, κ.λπ.). Φυσικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγρών και 
αερίων (πυκνότητα, ειδικό βάρος, ιξώδες, πίεση ατμού, συμπιεστότητα). Μετατροπές μονάδων μέτρησης σε 
διαφορετικά συστήματα. Φαινομενολογικές διαφορές στη συμπεριφορά στερεών, υγρών και αερίων. 

Υδροστατική 

Υδροστατική πίεση, μέτρηση πίεσης, μανόμετρα. Υδροστατικές δυνάμεις σε βυθισμένες (κεκλιμένες επίπεδες 
και καμπύλες) επιφάνειες. Κέντρο πίεσης. Υδροστατικές δυνάμεις σε δοχεία, βυθισμένα αντικείμενα, κ.λπ. 
Άνωση και επίπλευση. Ευστάθεια πλωτών κατασκευών. 

Κινηματική και Κινητική 

Βασικές έννοιες της ροής υγρών. 

Η έννοια του αγωγού. Είδη ροών σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς (μόνιμη, μη μόνιμη, ομοιόμορφη, 
δισδιάστατη και τρισδιάστατη, στρωτή, τυρβώδης). Φαινομενολογικές διαφορές μεταξύ στρωτής μεταβατικής 



και τυρβώδους ροής, αριθμός Reynolds. Γραμμή ροής, φλέβα ροής και πεδίο ροής. 

Ολοκληρωτική ανάλυση – Βασικά ισοζύγια εκτατικών μεγεθών. 

(α)    Ισοζύγιο μάζας και εξίσωση συνέχειας σε αμετάβλητο όγκο ελέγχου. Ομοιόμορφη ροή και μέση ταχύτητα. 

(β)    Ισοζύγιο ολικής υδραυλικής ενέργειας, σε αμετάβλητο όγκο ελέγχου. Εξισώσεις Euler και Bernoulli. Ύψος 
κινητικής ενέργειας, πιεζομετρική γραμμή, γραμμή ολικής υδραυλικής ενέργειας. Βασικές σχέσεις υδραυλικής 
ισχύος. Βαθμός απόδοσης υδραυλικών μηχανών. 

(γ)    Ισοζύγιο παροχής γραμμικής ορμής σε αμετάβλητο όγκο ελέγχου. Υδροδυναμικές δυνάμεις υγρών σε 
επιφάνειες. 

Διαφορικές εξισώσεις κίνησης 

(α)    Ροή ιδεατού ρευστού, εξισώσεις Euler και Bernoulli. 

(β)    Στροβιλότητα και δυναμικό ταχύτητας, ροϊκή συνάρτηση, αστρόβιλη ροή, εξίσωση Laplace 

(γ)    Ροή πραγματικών ρευστών, στρωτή και τυρβώδης ροή 

(δ)    Διαστατική ανάλυση, θεώρημα Buckingham, υδραυλική ομοιότητα. 

(ε)    Ροή υπεράνω στερεού ορίου, συνοριακό στρώμα 

(στ)  Ρευστομηχανικές δυνάμεις, ο ροϊκός τανυστής των τάσεων 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο,  

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο & με εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

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, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους φοιτητές. 

 

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 (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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52  

Μελέτη βιβλιογραφίας 45  

Επίλυση ασκήσεων 35  

Εκπόνηση μελέτης (project) κ 
Συγγραφή εργασίας 

18 

  

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. 

Γραπτή εξέταση 2,5-ωρης διάρκειας 

Επίλυση Προβλημάτων, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Γραπτή Εργασία / Θέμα 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στους φοιτητές πριν 
την εξέταση, η επιμέρους βαθμολογία των θεμάτων αναγράφεται 
σε αυτά και η τελική βαθμολογία είναι προσβάσιμη μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας του Ιδρύματος. Επιπλέον, οι φοιτητές 
μπορούν να δουν το γραπτό τους και την επιμέρους βαθμολογία 
στα θέματα, να τους δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με αυτές και, 
τέλος, να επισημανθούν τα όποια λάθη τους. 



Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική εκτός και αν οι φοιτητές 
προέρχονται από το πρόγραμμα Erasmus, οπότε η εξέταση 
γίνεται στα αγγλικά. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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