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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:
 Γνωρίζει πως μετράμε τις υδροστατικές πιέσεις.
 Χρησιμοποιεί τους νόμους της υδροδυναμικής για την επίλυση προβλημάτων υδραυλικής.
 Υπολογίζει με την βοήθεια διαφόρων οργάνων την ταχύτητα και την παροχή του νερού σε

ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς.
 Υπολογίζει τις απώλειες φορτίου σε κλειστούς αγωγούς.
 Αξιοποιεί στοιχεία επιφανειακών και υπόγειων νερών.

Γενικές Ιδιότητες
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• ΑυτόνομηΕργασία
• Ομαδική Εργασία
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης,δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεμελιώδεις έννοιες και ορισμοί (βάρος, μάζα, 2ος νόμος του Νεύτωνα, φυσικές ιδιότητες
των ρευστών)

 Υδροστατική (μεταβολές της υδροστατικής πίεσης, μέτρηση υδροστατικών πιέσεων,
ασκούμενες δυνάμεις σε επιφάνειες, ασκούμενες δυνάμεις σε βυθισμένες καμπύλες
επιφάνειες)

 Υδροδυναμική (παροχή και ταχύτητα, νόμος διατήρησης της μάζας, εξίσωση ενέργειας,
νόμος διατήρησης της ποσότητας κίνησης)



 Μεταφορά νερού με ανοικτούς αγωγούς (ομοιόμορφη – ανομοιόμορφη ροή, αριθμός
Reynolds, αριθμός Froude, κρίσιμη ροή, υδραυλικές κατασκευές ανοικτών αγωγών,
υδρομετρήσεις, εκχυλιστές)

 Μεταφορά νερού με κλειστούς αγωγούς (υπολογισμός απωλειών φορτίου, υπολογισμός
παροχής, υπολογισμός διαμέτρου, γραμμικές και τοπικές απώλειες ενέργειας)

 Υδρολογικός κύκλος και φυσικές υδρολογικές διεργασίες (ορισμός μιας λεκάνης
απορροής και των βασικών γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της, υπολογισμός ή
εκτίμηση της χωρικής και χρονικής κατανομής βροχοπτώσεων σε μια λεκάνη απορροής,
υπολογισμός των όμβριων καμπυλών σε μια λεκάνη απορροής)

 Υπολογισμός της απορροής σε μια διατομή ενός υδατορρεύματος και εκτίμηση των
συνιστωσών της απορροής

 Υπολογισμός από δεδομένα του μοναδιαίου υδρογραφήματος μιας λεκάνης απορροής ή
εκτίμηση από γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του συνθετικού μοναδιαίου
υδρογραφήματος μιας λεκάνης απορροής

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παρουσίαση διαλέξεων σε PowerPoint. Υποστήριξη μαθησιακής
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Φροντιστήρια 8
Συγγραφή εργασίας στα
πλαίσια των εργαστηριακών
ασκήσεων
και φροντιστηρίων

24

Αυτοτελής μελέτη 28
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
 Ερωτήσεις ανάπτυξης.
 Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (40%) που περιλαμβάνει: την αξιολόγηση
των γραπτών εργασιών στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων
και τελική γραπτή αξιολόγηση στην ύλη του εργαστηρίου.
Τακριτήριατηςαξιολόγησηςαναφέρονταιστοοδηγό σπουδώντου
τμήματος,αλλάκαιστηνσελίδατου μαθήματος (e‐class).
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