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Αντικείμενο του Μαθήματος
Αντικείμενο του μακιματοσ αποτελεί θ παρουςίαςθ μιασ ςειράσ εργαλείων και τεχνολογιϊν, που επιταχφνουν
και υποβοθκοφν τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ και ςχεδιαςμοφ ενόσ νζου προϊόντοσ, μζςω κυρίωσ πρακτικισ
εξάςκθςθσ ςτο πλαίςιο εργαςιϊν. Μεταξφ των εργαλείων, που κα παρουςιαςκοφν, περιλαμβάνονται τεχνικζσ
γζνεςθσ και ανάπτυξθσ ιδεϊν για νζα προϊόντα κακϊσ τεχνολογίεσ καταςκευισ φυςικϊν πρωτοτφπων
(τριδιάςτατθ εκτφπωςθ) αλλά και ψθφιακϊν πρωτοτφπων μεκόδουσ αντίςτροφου ςχεδιαςμοφ και ψθφιακισ
μοντελοποίθςθσ. Στο πλαίςιο του μακιματοσ κα παρουςιαςτοφν επίςθσ κζματα ανκρωποκεντρικοφ ςχεδιαςμοφ,
αιςκθτικισ και εργονομίασ, κακϊσ και τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ των ςχεδιαςτικϊν ιδεϊν με μεκόδουσ
ςχεδιαςμοφ πειραμάτων (design of experiments).

Στόχοι του Μαθήματος
Βαςικό ςτόχο του μακιματοσ αποτελεί θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν με τισ τεχνικζσ που
παρουςιάηονται ςτο πλαίςιο του μακιματοσ και θ ανάπτυξθ των ςχετικϊν δεξιοτιτων χριςθσ των μεκόδων μζςω
πρακτικισ εξάςκθςθσ. Επιπλζον ςτόχο του μακιματοσ αποτελεί θ περαιτζρω ανάπτυξθ των δυνατοτιτων χριςθσ
εργαλείων ςχεδίαςθσ και ανάλυςθσ CAD/CAE, που παρουςιάςτθκαν ςε προθγοφμενο εξάμθνο και θ εφαρμογι
τουσ ςε ζνα πιο δθμιουργικό/προχωρθμζνο επίπεδο.

Περιεχόμενα του Μαθήματος





Τεχνικζσ ανάπτυξθσ/γζνεςθσ ιδεϊν
Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ και μελζτθσ φυςικϊν και ψθφιακϊν πρωτοτφπων
Ανκρωποκεντρικόσ Σχεδιαςμόσ και Εργονομία
Σχεδιαςμόσ πειραμάτων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία








Design: Creation of Artifacts in Society; Karl T. Ulrich, U. Pennsylvania, 2013
The Design of everyday things; Don Norman, Basic Books, 2013.
Universal Principles of Design; W. Lidwell, K. Holden and J. Butler, Rockport Publishers, 2003.
Prototyping and Modelmaking for Product Design; B. Hallgrimsson, Laurence King Publ., 2012.
Making Things Move: DIY Mechanisms for Inventors, Hobbyists, and Artists; D. Roberts, McGraw-Hill,
2010.
Making It: Manufacturing Techniques for Product Design; Chris Lefteri, Laurence King Publ., 2007.
Άρκρα και μελζτεσ περίπτωςθσ.

Επίκ. καθηγητής Ι. Γιαννατσής
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Διδακτικζς και μαθησιακζς μζθοδοι:
Η διδαςκαλία του μακιματοσ κα ζχει τθ μορφι κεωρθτικϊν και εργαςτθριακϊν διαλζξεων που κα εςτιάηουν ςτα
επιμζρουσ κζματα. Η εμπζδωςθ των παρουςιαηόμενων τεχνικϊν και θ αντίςτοιχθ πρακτικι εξάςκθςθ κα γίνει
μζςω μιασ εξαμθνιαίασ ςχεδιαςτικισ άςκθςθσ ςε κζμα που επιλζγει ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια και ςυμβαδίηει με το
περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ. Το διδακτικό υλικό ζχει τθ μορφι ζντυπων και θλεκτρονικϊν
ςθμειϊςεων που περιλαμβάνουν τισ παρουςιάςεισ των ςχετικϊν κεμάτων κακϊσ και ςυνοπτικζσ οδθγίεσ
εκτζλεςθσ των επιμζρουσ ενοτιτων τθσ ατομικισ εργαςίασ.

Μζθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης:
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν λαμβάνει υπ’ όψιν τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν κατά τθ διδαςκαλία του μακιματοσ,
με βαρφτθτα 20%, το βακμό τθσ εξαμθνιαίασ ατομικισ εργαςίασ, με βαρφτθτα 50%, και το βακμό κατά τθν τελικι
εξζταςθ, με βαρφτθτα 30%.

Παράρτημα- Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος
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Περιεχόμενα Μακιματοσ
Γζνεςθ και ανάπτυξθ ιδεϊν
Παρουςίαςθ ιδεϊν
Εργαςτιριο ςχεδίαςθσ (παρουςίαςθ ιδεϊν)
Ανκρωποκεντρικόσ Σχεδιαςμόσ & Εργονομία
Ανκρωποκεντρικόσ Σχεδιαςμόσ & Εργονομία
Εργαςτιριο ςχεδίαςθσ (λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ ιδζασ)
Η Αιςκθτικι πλευρά του Σχεδιαςμοφ
Τεχνικζσ καταςκευισ φυςικϊν πρωτοτφπων
Εργαςτιριο καταςκευισ φυςικϊν πρωτοτφπων
Τεχνικζσ δθμιουργίασ και ανάλυςθσ ψθφιακϊν πρωτοτφπων
Εργαςτιριο δθμιουργίασ και ανάλυςθσ ψθφιακϊν πρωτοτφπων
Σχεδιαςμόσ Πειραμάτων
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Course Description
Course - Course ID :
Level ‐ Type of course:
Year of Study ‐ Semester :
Specialization:
Number of credits allocated: ECTS:
Prerequisits:
Language of Instruction:
Name of lecturer:
Contact :
Office Hours:

Advanced Product Development Technologies
Graduate – Lectures/Laboratory practice
st nd
1 -2
Project Management and Product Development
6
Basic skills in CAD
Greek and English
Assistant Prof. Ioannis Giannatsis
Tel. 210414-2151 email: ggian@unipi.gr
Tuesday and Wednesday, 16:00-18:00

Course Description
The main subject of the course is to present various tools and techniques which can be employed for aiding and
accelerating the product development and design process. The corresponding tools and techniques are employed
in several phases of the product development process such as concept generation/development, prototyping and
concept testing/analysis. Specific subjects that will be covered include 3D printing, virtual prototyping and
simulation, human centered design and ergonomics, concept generation techniques and design optimization
through design of experiments.

Objectives of the course
The main objective of the course is to provide to the students the opportunity to familiarize themselves with a
variety of tools and techniques that are employed in the product development process as well as to apply
theoretical knowledge, presented in previous semesters, in a specific project context. A second objective is to
further develop design skills and capabilities, obtained in previous semesters, to a more advanced and creative
level.

Course contents





Concept generation/development tools
Physical and virtual prototyping techniques
Human centered Design and Ergonomics
Design of Experiments

Suggested Reading








Design: Creation of Artifacts in Society; Karl T. Ulrich, U. Pennsylvania, 2013
The Design of everyday things; Don Norman, Basic Books, 2013.
Universal Principles of Design; W. Lidwell, K. Holden and J. Butler, Rockport Publishers, 2003.
Prototyping and Modelmaking for Product Design; B. Hallgrimsson, Laurence King Publ., 2012.
Making Things Move: DIY Mechanisms for Inventors, Hobbyists, and Artists; D. Roberts, McGraw-Hill,
2010.
Making It: Manufacturing Techniques for Product Design; Chris Lefteri, Laurence King Publ., 2007.
Articles and case studies.

Assistant Prof. I. Giannatsis
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Teaching methods
Course subjects will be covered through theoretical lectures, where theoretical concepts and selected case studies
are presented, as well as through practical exercise in the laboratory. The presented tools and techniques are
employed in the context of a design project, which is individually assigned and focuses on a specific product.
Teaching material includes lecture notes and application guidelines in paper and electronic form.

Assessment Methods
Students’ assessment takes into account class participation, with relative weight of 20%, individual project grade,
with relative weight of 50%, and the grade of the final exam, with relative weight of 30%.

Course Schedule
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Topic
Concept generation/development tools
Concept presentation/modeling
Design laboratory practice (concept presentation)
Human centered Design and Ergonomics
Human centered Design and Ergonomics
Design laboratory practice (detailed design)
Aesthetics in Design
3D Printing and physical prototyping
Physical prototyping laboratory practice
Virtual prototyping and analysis
Virtual prototyping laboratory practice
Design of Experiments

Assistant Prof. I. Giannatsis
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