ECTS
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
(Α) Λίστα µε τα στοιχεία των µαθηµάτων στα ελληνικά
Γενικές πληροφορίες µαθήµατος:
Τίτλος
Σχεδιασµός και
µαθήµατος:
Λειτουργία
Σιδηροδροµικών
Συστηµάτων
Πιστωτικές
6
µονάδες:
Επίπεδο µαθήµατος: Προπτυχιακό
Τύπος µαθήµατος:
Υποχρεωτικό
Κατηγορία
Κορµού
µαθήµατος:
Εξάµηνο
9o
διδασκαλίας:

Κωδικός
µαθήµατος:

ΣΥ1112

130
Φόρτος
εργασίας (ώρες):
þ
Μεταπτυχιακό
o
Επιλογής
o
Κατεύθυνσης

¨
þ
þ

4
Ώρες
διδασκαλίας
εβδοµαδιαίως:
Αντικείµενο του µαθήµατος (ικανότητες που αποκτώνται και
αποτελέσµατα µάθησης):
Το µάθηµα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων για το σύστηµα σιδηροδροµικών
µεταφορών και ειδικότερα στα αντικείµενα της έλξης συρµών, αλληλεπίδρασης
τροχού – σιδηροτροχιάς, εσχάρας γραµµής, έδρασης – υποδοµής γραµµής,
χάραξης γραµµής, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις γραµµής, ελκόµενο τροχαίο
υλικό, σιδηροδροµικά συστήµατα µεταφορών, στοιχεία τεχνικής και εµπορικής
σιδηροδροµικής εκµετάλλευσης, σιδηροδροµικής ασφάλειας και ευρωπαϊκής
πολιτικής σιδηροδροµικών µεταφορών.
Προαπαιτούµενα:
 Τεχνική µηχανική και αντοχή υλικών
 Στοιχεία εδαφοµηχανικής
 Στοιχεία οδοποιίας
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Εργαστήριο Οδοποιίας
Κτίριο Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Πεδίον Αρεως, 38334 Βόλος
2421074174, plemonak@uth.gr
-
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Ειδικές πληροφορίες µαθήµατος:

Α/Α
Περιεχόµενα του µαθήµατος
βδοµάδας
διδασκαλίας

Ώρες
Παρακολούθησης Προετοιµασίας
εκτός ωρών
παρακολούθησης
4
1

1

Η τεχνική και οι δυνατότητες του
σιδηροδρόµου: Ο σιδηρόδροµος ως
σύστηµα µεταφορών και η ιστορική εξέλιξη
του σιδηροδρόµου.

2

Η έλξη στο σιδηρόδροµο: Ελκτικά στοιχεία
συρµών και συστήµατα έλξης συρµών.

4

1

3

Αλληλεπίδραση τροχού – σιδηροτροχιάς:
Μελέτη της επιφάνειας τροχού –
σιδηροτροχιάς και φορτία ασκούµενα επί
της σιδηροδροµικής γραµµής.

4

1

4

Εσχάρα γραµµής: Σιδηροτροχιές,
στρωτήρες, σύνδεσµοι, σχηµατισµοί και
όργανα γραµµής.

4

1

5

Έδραση – υποδοµή γραµµής: Έδραση µε
έρµα, έδραση χωρίς έρµα, υποδοµή της
γραµµής, διαστασιολόγηση των στρώσεων
της έδρασης και της υποδοµής, αστοχίες
του συστήµατος έδραση – υποδοµή.

4

1

6

Χάραξη της γραµµής: Γεωµετρία της
χάραξης σιδηροδροµικής γραµµής
κανονικού και µετρικού εύρους και
γεωµετρικά σφάλµατα γραµµής.

4

1

7

Τεχνικά έργα γραµµής: Ιδιαιτερότητες /
διαφορές σιδηροδροµικών έργων σε σχέση
µε τα οδικά, σιδηροδροµικές σήραγγες,
σιδηροδροµικές γέφυρες, επιχώµατα –
ορύγµατα, συστήµατα αποστράγγισης,
ηχοπετάσµατα και περιφράξεις.

4

1

8

Εγκαταστάσεις γραµµής: Σηµατοδότηση,
ηλεκτροκίνηση, ισόπεδες σιδηροδροµικές
διαβάσεις, αλλαγές γραµµής και
διασταυρώσεις.

4

1

9

Ελκόµενο τροχαίο υλικό: Σχεδιασµός,
κατασκευή και λειτουργία ελκόµενου
τροχαίου υλικού, συµπεριφορά τροχαίου

4

1

2

σιδηροδροµικού υλικού επί της γραµµής και
εκτροχιασµός σιδηροδροµικών οχηµάτων.
10

Σιδηροδροµικά συστήµατα υψηλών
ταχυτήτων. Σιδηροδροµικά συστήµατα µε
ανακλινόµενο αµάξωµα. Αστικά και
προαστιακά σιδηροδροµικά συστήµατα
µεταφορών. Μέσα µεταφοράς για µεγάλες
κατά µήκος κλίσεις.

4

1

11

Στοιχεία τεχνικής σιδηροδροµικής
εκµετάλλευσης: Διαχείριση της
σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, η έννοια της
κυκλοφοριακής ικανότητας (χωρητικότητας)
στη σιδηροδροµική γραµµή.

4

1

12

Στοιχεία εµπορικής σιδηροδροµικής
εκµετάλλευσης: Σιδηροδροµικοί σταθµοί,
οργάνωση και διαχείριση των επιβατικών
σιδηροδροµικών µεταφορών, οργάνωση και
διαχείριση των εµπορευµατικών
σιδηροδροµικών µεταφορών, µικτή
κυκλοφορία συρµών – επιπτώσεις στο
σχεδιασµό και στη λειτουργία του
σιδηροδροµικού συστήµατος.

4

1

13

Σιδηροδροµική ασφάλεια. Ευρωπαϊκή
πολιτική στον τοµέα των σιδηροδροµικών
µεταφορών. Τεχνικές προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας.

4

1

14

Ανασκόπηση µαθήµατος.

4

3

Θέµα
40

Επιπρόσθετες ώρες για:
Εξετάσεις
Προετοιµασία για Εκπαιδευτική
εξετάσεις
επίσκεψη
3
15
-

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:
 Συστήµατα Σιδηροδροµικών Μεταφορών: Υποδοµή, τροχαίο υλικό,
εκµετάλλευση, Πυργίδης, Χ., Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2009.


Δράσεις στη Σιδηροδροµική Γραµµή, Γιαννακός, Κ., Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα, 2002.



Railway Management and Engineering, 4th Edition, Profillidis, V.A.,
Ashgate-Publishing Group, Aldershot Brookfield USA, Hong Kong,
Singapore, Sydney, 2014.
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Railway Engineering, 2nd Edition, Profillidis, V.A., Ashgate-Publishing
Group, Aldershot Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 2000.



Modern Railway Track, 2nd Edition, C. Esveld, MRT-Productions, The
Netherlands, 2001.



Railway Engineering, Satish Chandra, M.M. Agarwal, Oxford University
Press, 2007.

Μέθοδος διδασκαλίας (επιλέξτε και περιγράψτε εφόσον κρίνεται απαραίτητο βαρύτητα):
þ
Παραδόσεις
70%
Διαλέξεις

¨
……….%

Προβολές

¨
……….%

Εργαστήρια

¨
............%

Ασκήσεις

þ

Επισκέψεις σε
εγκαταστάσεις

þ

Άλλη (περιγράψτε):
……………………….
ΣΥΝΟΛΟ

¨

20%
10%
……….%
100%

Μέθοδος αξιολόγησης (επιλέξτε)- βαρύτητα:
Γραπτά
%
¨
Ασκήσεις κατά τη
διάρκεια του εξαµήνου
þ
Θέµα εξαµήνου
15
Ενδιάµεση πρόοδος

¨

Εξετάσεις εξαµήνου

þ

Άλλη (περιγράψτε):
…………………………

¨

Προφορικά
¨

%

þ

15

¨
70

¨
¨

4

