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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται οι φοιτητές να κατανοήσουν τις κυριότερες τεχνολογίες 
αξιοποίησης των πηγών πράσινης ενέργειας, χρησιμοποιώντας τις θεμελιώδεις επιστημονικές 
αρχές. Η διεπιστημονικότητα των τεχνολογιών πράσινης ενέργειας, θα καλλιεργήσει στους φοιτητές 
την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία και να συνθέτουν 
βέλτιστες διατάξεις αξιοποίησης της πράσινης ενέργειας.  
Ειδικότερα με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση 
να: 

 Κατανοούν θεμελιώδεις αρχές της μετάδοσης θερμότητας, της ρευστομηχανικής και της 
φυσικής στερεάς κατάστασης, ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στις τεχνολογίες 
πράσινης ενέργειας. 

 Γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τις πηγές της πράσινης ενέργειας. Διακρίνουν τις 
διαφορές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συμβατικών πηγών. Γνωρίζουν τις 
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 

 Γνωρίζουν την πηγή της ηλιακής ακτινοβολίας, την φύση της και πώς να την μετρούν και 
εκτιμούν σε διάφορες τοποθεσίες ως στοχαστική είσοδο σε τεχνολογίες αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών. 

 Γνωρίζουν τις τεχνολογίες αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας σε διάφορες θερμικές 
εφαρμογές και μαθαίνουν, σε επίπεδο προμελέτης, να σχεδιάζουν ηλιακά θερμικά 
συστήματα. 

 Γνωρίζουν την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών κυψελών και μαθαίνουν, σε επίπεδο 



προμελέτης, να σχεδιάζουν φωτοβολταϊκά συστήματά.   
 Γνωρίζουν την αιολική ενέργεια, καθώς επίσης και την τεχνολογία των 

ανεμοκινητήρων/ανεμογεννητριών και μαθαίνουν, σε επίπεδο προμελέτης, να σχεδιάζουν 
αιολικά συστήματά.   

 Γνωρίζουν την υδραυλική ενέργεια, καθώς επίσης και την τεχνολογία των υδροστροβίλων 
και μαθαίνουν, σε επίπεδο προμελέτης, να σχεδιάζουν υδροηλεκτρικά συστήματα. 

 Γνωρίζουν τούς τρόπους διασύνδεσης των τεχνολογιών πράσινης ενέργειας στο ηλεκτρικό 
δίκτυο καθώς επίσης διάφορες τεχνικές αποθήκευσης της ενέργειας. 

Γενικές Ικανότητες 
  

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

 Λήψη Αποφάσεων 

 Αυτόνομη και Ομαδική εργασία 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Αρχές Πράσινης Ενέργειας: Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη. Θεμελιώδεις επιστημονικές 

αρχές της Πράσινης Ενέργειας. Τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 Στοιχεία ρευστομηχανικής, μετάδοσης θερμότητας και φυσικής στερεάς κατάστασης: 
Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές και οι νόμοι των τριών γνωστικών αντικειμένων, που 
χρειάζονται για την ανάλυση των κυριότερων τεχνολογιών της πράσινης ενέργειας. 

 Ηλιακή ακτινοβολία: Συνιστώσες της ηλιακής ακτινοβολίας. Γεωμετρία ήλιου-γης-
κεκλιμένης επιφάνειας και ηλιακής ακτινοβολίας. Μέτρηση και εκτίμηση της ηλιακής 
ακτινοβολίας σε μία περιοχή. Φαινόμενο θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή. 

 Τεχνολογίες ηλιακών θερμικών συστημάτων: Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες. Συλλέκτες 
κενού. Συγκεντρωτικοί συλλέκτες. Ηλιακά συστήματα αφαλάτωσης νερού. 

 Τεχνολογίες φωτοβολταϊκών (φ/β) συστημάτων: Εισαγωγικές έννοιες. Ισοδύναμα 
ηλεκτρικά κυκλώματα. Εφαρμογές. Μεγιστοποίηση της απόδοσης των φ/β κυψελών. 
Τεχνολογίες κατασκευής φ/β κυψελών. Κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

 Τεχνολογίες αιολικής ενέργειας: Άνεμος, μέτρηση ανέμου, ενέργεια ανέμου. Στατιστική 
περιγραφή του ανέμου. Τεχνολογίες-τύποι ανεμοκινητήρων. Βέλτιστος σχεδιασμός 
πτερυγίων. Δυναμική προσαρμογή, έλεγχος και παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής 
ισχύος. Κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.      

 Τεχνολογίες Υδραυλικής ενέργειας: Εισαγωγή – Αρχές της υδραυλικής ενέργειας. Εκτίμηση 
του υδραυλικού δυναμικού. Τύποι υδροστροβίλων. Υδροηλεκτρικά συστήματα. Άντληση 
και αποθήκευση υδραυλικής ενέργειας. Κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.       

 Διασύνδεση, διανομή και αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας: Τεχνολογικά θέματα 
διασύνδεσης συστημάτων πράσινης ενέργειας σε συμβατικά συστήματα. Πράσινη ενέργεια 
και έξυπνα δίκτυα. Τεχνολογίες αποθήκευσης πράσινης ενέργειας για χρήση σε ηλεκτρικά 
δίκτυα. Συσσωρευτές. Κυψέλες καυσίμου. Άλλα συστήματα χημικής αποθήκευσης.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Θεωρητική διδασκαλία - ανάπτυξη της ύλης με χειρόγραφο 

τρόπο σε φορητό υπολογιστή αφής και προβολή σε πίνακα 

με τη χρήση βιντεο-προτζέκτορα. Επίσης θα γίνεται χρήση 

ψηφιακών διαφανειών και εικονικών εργαστηρίων. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ιστοσελίδας του μαθήματος. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 



Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης 13 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 13 

Προετοιμασία 
Εργαστηριακών Αναφορών 

21 

Αυτοτελής Μελέτη 52 
  

Σύνολο Μαθήματος  
 

125 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται από την 
επίδοση του φοιτητή στη αξιολόγηση του θεωρητικού 
μέρους και σε αυτόν μπορεί να έχει συμβολή και η επίδοση 
στο εργαστηριακό μέρος. Σημειώνεται ότι ο φοιτητής θα 
πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστηριακό 
μέρος για να έχει δικαίωμα εξέτασης στο θεωρητικό μέρος. 
 
Ο βαθμός του θεωρητικού μέρους διαμορφώνεται από 
γραπτή τελική εξέταση . 
 
1. Η γραπτή τελική εξέταση του θεωρητικού μέρους μπορεί 
να περιλαμβάνει:  
- Ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
- Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής των γνώσεων  
που αποκτήθηκαν.  
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.  
  
2. Η εξέταση των ασκήσεων του εργαστηρίου  
περιλαμβάνει:  
- δύο (2) τουλάχιστον ενδιάμεσες αξιολογήσεις της 
κατανόησης της ύλης και των εργαστηριακών δεξιοτήτων 
που αποκτήθηκαν μέσω εργαστηριακής εξέτασης ή και 
εξέτασης ανατεθέντων εργαστηριακών ασκήσεων κατά την 
οποία γίνεται και χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού ή 
προσομοιώσεων. 
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