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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To µάθηµα της Παράκτιας Μηχανικής/ Ακτοµηχανικής 

(Coastal Engineering) διδάσκει:

• την επιστήµη της θαλάσσιας υδραυλικής στο 

παράκτιο περιβάλλον και

• την µηχανική επιστήµη στην αλληλοεπίδραση µεταξύ 

των θαλάσσιων παράκτιων έργων /λειτουργιών και 
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των θαλάσσιων παράκτιων έργων /λειτουργιών και 

του φυσικού περιβάλλοντος.



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -2

Αναλυτικότερα, διδάσκει:

• τους µηχανισµούς που διέπουν τη συµπεριφορά του 
θαλάσσιου νερού από την επίδραση φυσικών 
φαινοµένων (θύελλας, περιστροφής της γης, 
σεισµών κλπ) και 

• τη µεταβολή της ροής/ επιφάνειας της θάλασσας 
λόγω του πυθµένα της θάλασσας και της 
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λόγω του πυθµένα της θάλασσας και της 
µορφολογίας της παραλίας.  

• τις βασικές αρχές που διέπουν την αλληλοεπίδραση 
µεταξύ της κίνησης του θαλάσσιου νερού και άλλων 
σωµάτων 

• Εξετάζει µεθόδους µελέτης των πιο πάνω 
φαινοµένων και προχωρεί στη διδασκαλία 
σύγχρονων µεθόδων σχεδιασµού παράκτιων έργων.



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -3

• Συνδυάζει γνώσεις από ένα ευρύ φάσµα άλλων 
µαθηµάτων (µαθηµατικά, υδραυλική, εδαφοµηχανική, 
κατασκευές)

• Προσεγγίζει το αντικείµενο από διάφορες κλίµακες.  

• ∆ιάσταση του Χώρου, 

• κλίµακα µικροσκοπικών σωµατιδίων 
(επιφανειακή τάση) 
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• κλίµακα ουρανίων σωµάτων (κίνηση ήλιου, 
σελήνης). 

• ∆ιάσταση του Χρόνου, 

• κινήσεις κλασµάτων του δευτερολέπτου (θραύση 
κύµατος/ φυσαλίδας) 

• κινήσεις σε γεωλογικούς χρόνους (τεκτονικές 
κινήσεις).
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Το µάθηµα διδάσκει ποικιλία µεθόδων της µηχανικής επιστήµης

• αναλυτικών, 

• αριθµητικών (computing), 

• φυσικών µοντέλων, 

• εµπειρικών και 

• στατιστικών µεθόδων. 
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• στατιστικών µεθόδων. 



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -5

∆ιδάσκει τη φιλοσοφία σχεδιασµού έργων λαµβάνοντας υπόψη: 

• το φυσικό κίνδυνο, 

• την τρωτότητα των έργων και 

• τη ζηµιά που δυνατόν να προκαλέσει αστοχία του έργου.
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Επικινδυνότητα = Κίνδυνος x Τρωτότητα x Ζηµιά

Risk = Hazard x Vulnerability x Cost



ΘΕΣΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

� Στενή και συνεχής (κύκλος) 
συνεργασία µεταξύ:

� ∆ιευθυντών

Μηχανικών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8

�Μηχανικών

�Περιβαλλοντολόγων

� Κοινωνικών Φορέων



ΚΑΤΑΛΗΞΕ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

� Στενή και συνεχής (κύκλος) 
συνεργασία µεταξύ:

� ∆ιευθυντών

Μηχανικών
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�Μηχανικών

�Περιβαλλοντολόγων

� Κοινωνικών Φορέων



ΣΚΟΠΟΣ - 1

Το µάθηµα έχει σκοπό:

· να διδάξει τον τρόπο µελέτης και 
αντιµετώπισης θεµάτων µηχανικής στο 
παράκτιο περιβάλλον και 

· να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις 
για την κατανόηση των µηχανισµών που 
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για την κατανόηση των µηχανισµών που 
έχουν σχέση µε το παράκτιο περιβάλλον.



ΣΚΟΠΟΣ - 2

Μαθαίνουµε να σκεφτόµαστε ως 

1. Επιστήµονες

2. Μηχανικοί
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ΣΚΟΠΟΣ - 3

Ερευνούµε

• ∆ιασταύρωση δεδοµένων

• Εφαρµόσιµη θεωρία – Παραδοχές

• Αποτελέσµατα ;
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• Αποτελέσµατα ;

• Έλεγχος, έγκριση

• Παρακολούθηση



Ι∆ΕΩ∆ΗΣ ΡΟΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Μελέτη στο 
χαρτί

Ερµηνεία

Γνώση (Θεωρεία και Εµπειρία), ∆εδοµένα Πεδία
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Προµελέτη Μοντέλο Σχεδιασ
µός

Εφαρµογή Παρακολούθηση

Trial and Error ! ∆οκιµές



ΤΡΟΠΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

∆ιαλέξεις -Συζητήσεις

Παρουσιάσεις (Powerpoint)

Σηµειώσεις (Ιστοσελίδα)

Πειράµατα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14

Επίσκεψη στο πεδίο

Ασκήσεις (Homework)

Εργασίες (Project)



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πολιτική για ασκήσεις και εργασίες

• Καθυστερηµένες ασκήσεις και εργασίες δεν 
θα γίνονται δεκτές.
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• Η αντιγραφή ασκήσεων, εργασιών και στις 
εξετάσεις απαγορεύεται αυστηρά. 



ΠΑΡΑΚΤΙΑ MHXANIKH

ΕΙΝΑΙ:

� Λίγοι Κανονισµοί

� Μεγάλη αβεβαιότητα

� Πρόκληση

� ∆ύσκολη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 16

� ∆ύσκολη
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