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1. ΓΕΝΙΚΑ 
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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει στον φοιτητή την Ασφάλεια και την Εργονομία των Γεωργικών Μηχανημάτων 
και να δώσει τις γνώσεις εκείνες που θα τον καταστήσουν ικανό να καθορίζει: • Τη θέση του Κέντρου Βάρους (ΚΒ), 
σε έναν τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο Γεωργικό Ελκυστήρα με τα παρελκόμενα γεωργικά μηχανήματα και τις 
επιπτώσεις της θέσης αυτής σχετικά με την πορεία του οχήματος για ανοδική, καθοδική, εγκάρσια δεξιάς και 
αριστερή γωνία κλίσης σε ανώμαλα εδάφη.(εκτός δρόμου). • Να υπολογίζει τις επιτρεπόμενες γωνίες κίνησης 
ευστάθειας στις παραπάνω περιπτώσεις για τη ΜΕΙΩΣΗ ή ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ  
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. 

Γενικές Ιδιότητες 

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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ανάλυση της Μηχανική του πλαισίου του Γεωργικού Ελκυστήρα.(γ.ε.).• Πειραματικός 
προσδιορισμός της θέσης του ΚΒ. του γ.ε. και των παρελκομένων γεωργικών μηχανημάτων (γ.μ.). • 
Αναπτυσσόμενες δυνάμεις κατά την αλλαγή πορείας του γ.ε. •Εξωτερικές αναπτυσσόμενες 
δυνάμεις και επιπτώσεις από την αντίσταση του αέρα και των ανωμαλιών του εδάφους. •Ανάλυση 
των δυνάμεων σε ελκυστήρες με δύο ή τέσσερις κινητήριους τροχούς. •Ανάλυση των δυνάμεων 
κατά την αλλαγή πορείας με τροχοφόρους και ερπυστριοφόρους ελκυστήρες. • Προσδιορισμός και 
κατανομή των δυνάμεων αντίστασης κατά την άροση με αναρτώμενο άροτρο. • Είδη κραδασμών 
και δονήσεων που μεταφέρονται στον άνθρωπο. • Προσδιορισμός των δονήσεων και των 
διευθύνσεων των δονήσεων που εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα. • Συχνότητες συντονισμού 



μερών του ανθρωπίνου σώματος. • Συμπτώματα από τις μηχανικές δονήσεις στο ανθρώπινο σώμα. 
• Πειραματικές δοκιμές μηχανικών και ακουστικών δονήσεων και οι επιπτώσεις τους στην υγεία 
των χειριστών. • Υπολογισμός των επιτρεπομένων ωρών εργασίας των χειριστών προερχόμενες 
από τις μηχανικές και ακουστικές δονήσεις – θόρυβος με βάση τα διεθνή πρότυπα.. • Ασκήσεις 
υπολογισμού όλων των παραπάνω κεφαλαίων. 

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  

Συγγραφή εργασίας στα 
πλαίσια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

30 

Αυτοτελής μελέτη 30 

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. 
Τα κριτήρια της αξιολόγησης αναφέρονται στο οδηγό σπουδών του  
τμήματος, αλλά και στην σελίδα του μαθήματος (e‐class). 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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μηχανήματα ισχύος χλοοταπήτων και κήπων. 
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