
8.17 Πειραματική Υδραυλική 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CE0843 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πειραματική Υδραυλική 

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 διδασκα λίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
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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 Ειδικότητας ΜΕ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Υδραυλική (CE0520)  
Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών (CE0713) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV184/  

(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 βασικές αρχές διαστατικής ανάλυσης (διαστατική ομογένεια, μέθοδος Rayleigh, 
θεώρημα PI Buckingham), 

• θα έχει κατανοήσει τις αρχές που διέπουν τις μετρήσεις υδραυλικών μεγεθών, θέματα δειγματοληψίας και 
αξιοποίησης των μετρήσεων για την κατάστρωση απλών φαινομενολογικών/εμπειρικών μοντέλων 
περιγραφής υδραυλικών φαινομένων με εφαρμογή μεθόδων ελαχίστων τετραγώνων,  

• θα έχει αποκτήσει πραγματική εικόνα των κυριότερων υδραυλικών φαινομένων ροής υπό πίεση και με 
ελεύθερη επιφάνεια,  

• θα έχει εξοικειωθεί με τη λήψη μετρήσεων υδραυλικών μεγεθών με απλές, αξιόπιστες μεθόδους με 
αποδοτικό τρόπο, 

• θα μπορεί να χρησιμοποιεί και βαθμονομεί απλές υδραυλικές συσκευές μέτρησης ή ελέγχου ροής / 
παροχής (μανομετρικοί σωλήνες, αγωγοί μεταβαλλόμενης διατομής, υπερχειλιστές, ανα/κατα-βαθμοί, 
θυροφράγματα κλπ),   

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV184/


• θα μπορεί να χαρακτηρίζει ροές με απλές, πρακτικές μεθόδους,  
• θα έχει εξοικειωθεί με τον έλεγχο ροών, 
• θα μπορεί να εφαρμόσει τις αποκτηθείσες γνώσεις εμπειρία σε ερευνητική δραστηριότητα στο εργαστήριο 

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  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρητικό μέρος του μαθήματος 

• Εισαγωγή. 
• Γενικά περί μετρήσεων. Οργάνωση πειραματικής έρευνας. Διαστατική ανάλυση. Αρχή ομογένειας, μέθοδος 

Rayleigh και θεώρημα Π. 
• Εκτίμηση πειραματικών σφαλμάτων. Επεξεργασία πειραματικών στοιχείων. 
• Υδραυλική ομοιότητα. Βασικοί νόμοι. Πλήρης και μερική ομοιότητα. Κατασκευή ομοιωμάτων. Επιδράσεις 

κλίμακος. 
• Εφαρμογές. Επισκόπηση τεχνικών και οργάνων μέτρησης υδραυλικών μεγεθών. Διεξαγωγή πειραμάτων σε 

προβλήματα ροής σε ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς, διάχυσης φλεβών, θαλάσσιας υδραυλικής και 
ακτομηχανικής. 

Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. 

Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των παρακάτω εργαστηριακών ασκήσεων [ανάλυση κάθε άσκησης με τη βασική 
θεωρία, διεξαγωγή πειράματος, συλλογή και καταγραφή μετρήσεων, παρατηρήσεις, εκπόνηση γραπτής 
εργασίας (περιγραφή συσκευής και βασικού θεωρητικού υπόβαθρου, καταγραφή μετρήσεων και επεξεργασία 
τους, αποτελέσματα και παρατηρήσεις-συμπεράσματα)]: 

- Ογκομέτρηση, βαθμονόμηση ογκομετρικών δοχείων απλών γεωμετρικών σχημάτων 
- Μέτρηση παροχής όγκου με ζυγιστικό δοχείο – Χρήση υδραυλικής τράπεζας 
- Προσδιορισμός υδροστατικής δύναμης – κέντρου πίεσης σε βυθισμένη επιφάνεια 
- Μέτρηση ιξώδους με εφαρμογή της ανάλυσης Stokes για ελεύθερη βύθιση σφαίρας 
- Μετάβαση ροής από στρωτή σε τυρβώδη – Αριθμός Reynolds 
- Μετρητής Venturi – ανάλυση ροής κατά μήκος του μετρητή, βαθμονόμηση μετρητή εργαστηρίου 
- Βαθμονόμηση & μέτρηση ογκομετρικής παροχής με διάφορους μετρητές (Venturi, διαφράγματος, 

κωνικού πλωτήρα) 
- Απώλειες τριβών κατά μήκος ευθύγραμμου αγωγού 
- Απεικόνιση ροϊκών γραμμών ιδανικής ροής – συσκευή Hele-Shaw 
- Πρόσκρουση υγρής φλέβας (πίδακα) σε επιφάνεια 
- Μετρήσεις παροχής και υδραυλικής ενέργειας σε εργαστηριακό κανάλι 1μ. 
- Μελέτη της ροής διαμέσου θυροφράγματος. 
- Μελέτη της ροής πάνω από υπερχειλιστές ευρείας / αιχμηρής στέψης. 



- Μελέτη της ροής σε αναβαθμούς, καταβαθμούς και γύρω από εμπόδια. 
- Μετάδοση κύματος σε ροή με ελεύθερη επιφάνεια. 
- Μελέτη της σχέσης ειδικής ενέργειας - βάθους ροής. Κρίσιμη ροή. 
- Έλεγχος ροής με συνδυασμό διάφορων υδραυλικών μηχανισμών. 
- Ομοιόμορφη, βαθμιαία και απότομα μεταβαλλόμενη ροή σε εργαστηριακό κανάλι 6μ. 
- Βαθμονόμηση εκχειλιστών (τριγωνικός, ορθογωνικός, κ.λπ.). 
- Κατανομή ταχυτήτων σε ροή με ελεύθερη επιφάνεια (σύγκριση μετρήσεων και προβλέψεων θεωρητικής 

ανάλυσης). 
- Μελέτη υδραυλικού άλματος. Φαινομενολογία για διάφορες τιμές του αριθμού Froude. 
- Πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή τραχύτητας σε αγωγό με παρειές διαφόρων τραχυτήτων. 

 

(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 26  

Μελέτη βιβλιογραφίας 30  

Επίλυση ασκήσεων 15  

Εκπόνηση μελέτης (project) κ 
Συγγραφή εργασίας 

19 

  

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. 

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 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία: 

1. Ι.Δ.Δημητρίου, Δ.Ι.Δημητρίου, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, 2/2009, ISBN: 
978960330683-2, Εκδ. Γ.Χ. ΦΟΥΝΤΑΣ, 2009 

2. ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, 1η εκδ. 2012, ISBN 978-960-549-002-7, Εκδ. Χ.Ν. 
ΑΪΒΑΖΗ, 2012 

3. Κουσκούτη Μαρία Α.,Βλαχάκης Ν. Β., Εργαστήριο μηχανικής ρευστών και υδροδυναμικών - υδραυλικών 
εφαρμογών της, Εκδόσεις Πατάκη, 2004.  

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία: 

1. Pawel Rowinski., Experimental Methods in Hydraulic Research [electronic resource: 
https://www.springer.com/gp/book/9783642174742], Springer, 2011.  

2. Pawel Rowinski, Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems [electronic resource: 
https://www.springer.com/gp/book/9783642302084], Springer, 2013 

 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783642174742
https://www.springer.com/gp/book/9783642302084

