
ECTS  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Λίστα µε τα στοιχεία των µαθηµάτων στα ελληνικά 

Γενικές πληροφορίες µαθήµατος: 
Τίτλος 
µαθήµατος: 

Πειραµατική 
Υδραυλική 

Κωδικός 
µαθήµατος: 

CE08_H06 

Πιστωτικές 
µονάδες: 

5 Φόρτος 
εργασίας 
(ώρες): 

114 

Επίπεδο 
µαθήµατος: 

Προπτυχιακό � Μεταπτυχιακό �

Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό  � Επιλογής �

Κατηγορία 
µαθήµατος: 

Κορµού � Κατεύθυνσης  �

Εξάµηνο 
διδασκαλίας: 8o

Ώρες 
διδασκαλίας 
εβδοµαδιαίως: 

4 ώρες 

Αντικείµενο του µαθήµατος (ικανότητες που αποκτώνται και 
αποτελέσµατα µάθησης): 
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η επαφή του σπουδαστή µε το πείραµα, 
δηλαδή µε την οργάνωση, διεξαγωγή και ανάλυση πειραµατικών 
µετρήσεων. Ο σπουδαστής µε το µάθηµα αυτό αποκτά γνώσεις σχετικές µε 
τη διαστατική ανάλυση για το σχεδιασµό πειραµάτων και πειραµατικών 
µετρήσεων, τεχνικών µετρήσεων σε ρευστά και αυτόµατης καταγραφής τους 
στον υπολογιστή, καθώς επίσης και γνώσεις για την κατασκευή φυσικών 
προσοµοιωµάτων πολύπλοκων φαινοµένων ροής που προκύπτουν σε 
σύνθετα προβλήµατα υδραυλικής. Επίσης αποκτά γνώσεις πάνω σε υψηλές 
τεχνικές µετρήσεων σε ρευστά καθώς και τεχνικές οπτικοποίησης της ροής, 
που είναι πολύ χρήσιµες σε περίπτωση που αυτές απαιτούνται στην έρευνα. 

Προαπαιτούµενα: 
Μηχανική ρευστών 
Υδραυλική 

Πληροφορίες για το διδάσκοντα: 
Ονοµατεπώνυµο: Ευάγγελος Κεραµάρης 
Βαθµίδα: Επικ. Καθηγητής 
Γραφείο: Κτίριο Πολιτικών Μηχανικών 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
Πεδίον Αρεως, 38334 Βόλος 
Τηλέφωνο 24210-74140 

Τηλ. – email : ekeramaris@civ.uth.gr 
Άλλοι διδάσκοντες: - 



Ειδικές πληροφορίες µαθήµατος: 
 
 

Α/Α 
βδοµάδας 
διδασκαλίας 

Περιεχόµενα του µαθήµατος 

Ώρες 

Παρακολούθησης Προετοιµασίας 
εκτός ωρών 
παρακολούθησης 

1 Eισαγωγή. ∆ιαστατική ανάλυση, θεώρηµα Π 
του Buckingham 

4  

2 Αδιαστατοπίηση των εξισώσεων Navier 
Stokes, χαρακτηριστικοί αδιάστατοι αριθµοί 

4 4 

3 Πλήρης και µερική οµοιότητα. Οµοιότητα 
κατά Reynolds και κατά Froude 

4 4 

4 Θεωρία και κατασκευή υδραυλικών 
εργαστηριακών οµοιωµάτων. 

4 4 

5 Mέτρηση πυκνότητας, ιξώδους, 
υδροστατικής πίεσης και στάθµης. Mέτρηση 
στατικής πίεσης σε ροή. Mέτρηση ταχύτητας. 
Σωλήνας Pitot. Mέθοδοι µέτρησης παροχής 
σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς. 

4  

6 Σφάλµατα και εκτίµηση πειραµατικών 
σφαλµάτων. Στατιστική ανάλυση 
πειραµατικών δεδοµένων. 

4 4 

7 Θεωρία τύρβης, απόκριση µετρητικών 
οργάνων, φάσµατα και δειγµατοληψία 
δεδοµένων σε τυρβώδη ροή, συχνότητα 
Nyquist, µετρήσεις. 

4  

8 Aνεµοµετρία Laser. Aνεµόµετρα θερµού και 
ψυχρού νήµατος. Τεχνικές LIF (laser-induced 
fluorescence), PLIF (planar LIF), PIV 
(particle image velocimetry). 

4  

9 Επίσκεψη στο εργαστήριο. Επίδειξη 
εργαστηριακών οργάνων και συσκευών σε 
χρήση από ∆ιπλωµατικές και Μεταπτυχιακές 
εργασίες. 

4  

10 Πείραµα γραµµικών και τοπικών απωλειών 
ενέργειας σε αγωγούς υπό πίεση 

4 6 

11 Πείραµα ανάπτυξης οριακού στρώµατος σε 
σωλήνες, µέτρηση ταχύτητας µε σωλήνα 
Pitot. 

4 6 

12 Μέτρηση κατανοµής ταχύτητας στον άξονα 
και εγκάρσια σε φλέβα αέρα σε αέρα µε 
σωλήνα Pitot  

4 6 

13 Πείραµα στο κανάλι µήκους 5µ. Προφίλ 
ελεύθερης επιφάνειας, υδραυλικό άλµα, 
χρήση υπερχειλιστή και θυροφράγµατος για 
έλεγχο της ροής. 

4 6 



14 Πείραµα υπολογισµού χρόνου εκκένωσης 
δεξαµενής 

4 6 

 
 

Επιπρόσθετες ώρες για: 
Θέµα Εξετάσεις Προετοιµασία 

για εξετάσεις 
Εκπαιδευτική 
επίσκεψη 

 2 10  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία: 
1. Πειραµατική Υδραυλική, Σηµειώσεις υπό Π. Παπανικολάου 
2. ∆ιάφορα φυλλάδια που διανέµονται κατά περίπτωση από την ελληνική και 
διεθνή βιβλιογραφία 
3. Μπεργελές, Γ, Παπαντώνης, ∆ και Τσαγγάρης, Σ, 1998. Τεχνικές 
µετρήσεις ρευστοµηχανικών µεγεθών. Εκδόσεις Συµεών, Αθήνα. 
4. Bendat, JS, and Piersol, AG, 1971. Random data: Analysis and 
measurement procedures. Wiley. 
5. Drain, LE, 1980. The laser-Doppler technique. Wiley. 
6. Goldstein, RJ, Ed. 1996. Fluid mechanics measurements. Taylor and 
Francis. 
7. Japan society of mechanical engineers, (Ed.) 1988. Visualized flow. 
Pergamon. 
8. Perry, AE, 1982. Hot wire anemometry. Clarendon Press. 
9. Raffel, M, Willert, C, and Kompenhans, J, 1997. Particle image 
velocimetry. Springer. 
10. Sharp, JJ, 1981. Hydraulic modeling. Butterworths. 

 
 
Μέθοδος διδασκαλίας (επιλέξτε και περιγράψτε εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο - βαρύτητα): 
Παραδόσεις 
  

� ……….40% 

∆ιαλέξεις 
 

�   
……….10% 

Προβολές 
 

�  
……….%  

Εργαστήρια 
 

�   
............40% 

Ασκήσεις 
 

�   
............10% 

Επισκέψεις σε 
εγκαταστάσεις 
 

�   
……….% 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………. 

�   
……….% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 
 
 



 
Μέθοδος αξιολόγησης (επιλέξτε)- βαρύτητα: 
 Γραπτά % Προφορικά % 
Ασκήσεις κατά τη 
διάρκεια του εξαµήνου 

� 
 

 
 

� 
 

 
 

Θέµα εξαµήνου  
 

� 20 � 
 

10 

Ενδιάµεση πρόοδος  
 

� 
 

20 � 
 

 

Εξετάσεις εξαµήνου 
 

� 50 � 
 

 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………… 

� 
 

 � 
 

 

 


