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Μια Ερευνητική Υποτροφία στην Υπολογιστική Ρεολογία και στη Μηχανική 
Σύνθετων Ρευστών 

 
Περιγραφή Θέσης 

Έργο σε επίπεδο Διδακτορικού: Μοντελοποίηση και προσομοίωση ρευστών με τάση-διαρροής. 
Το προτεινόμενο έργο επικεντρώνεται στην πρόβλεψη και έλεγχο της παραμόρφωσης και ροής μιας 
κατηγορίας σύνθετων υλικών που είναι άφθονα στη φύση και στη βιομηχανία, και ονομάζονται ρευστά με 
τάση-διαρροής (yield stress, YS) ή ιξωδοπλαστικά υλικά (viscoplastic, VP). Τα υλικά αυτά αρχίζουν να ρέουν 
όταν εφαρμόζεται επαρκής τάση σε αυτά, διαφορετικά συμπεριφέρονται ως στερεά. Αρχικά θεωρήθηκε ότι 
αυτά τα υλικά είναι απλώς γενικευμένα Νευτωνικά ρευστά, δηλ. ρευστά με ιξώδες που εξαρτάται από τον 
ρυθμό παραμόρφωσης, όταν ξεπεραστεί η τάση διαρροής. Πρόσφατα πειράματα έχουν δείξει ότι τα 
περισσότερα από αυτά εμφανίζουν επίσης ελαστικές ιδιότητες, εξ ου και ο όρος ελαστο-ιξωδοπλαστικά (EVP) 
και θιξοτροπικές ιδιότητες (συνεπώς και η συντομογραφία TEVP). Η πρώτη ιδιότητα τους επιτρέπει να 
ανακάμπτουν εν μέρει μετά από παραμόρφωση και να αντιστέκονται έντονα σε εφελκυσμό, ενώ η δεύτερη 
δείχνει ότι τόσο το ιξώδες τους, όσο και η τάση διαρροής εξελίσσονται δυναμικά με το πεδίο ροής. Το έργο 
χωρίζεται στους ακόλουθους στόχους: 
• Ανάπτυξη νέου καταστατικού μοντέλου και έλεγχός του σε απλές ροές. 
• Χρήση υπαρχόντων και νέων καταστατικών μοντέλων για EVP ρευστά σε ροές σωματιδίων. 
• Μελέτη μεταβατικών ροών για VP και EVP υλικά. 

 

Το Ερευνητικό Περιβάλλον 
Η έρευνα στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών επικεντρώνεται στη 
ρεολογία σύνθετων υγρών και υλικών που έχουν υψηλή βιομηχανική και βιολογική σημασία. Για την 
απόκτηση μιας πιο θεμελιώδους κατανόησης της ρεολογικής τους συμπεριφοράς κάτω από διάφορες 
συνθήκες, το Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας διερευνά τη σχέση μεταξύ της ρεολογίας και 
της μικροδομής τους, χρησιμοποιώντας μεγάλο εύρος μεθόδων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας: http://fluidslab.chemeng.upatras.gr/ 

 

Αναμενόμενα Προσόντα των Υποψηφίων 
Ενδιαφερόμαστε για ταλαντούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες που τους ενδιαφέρει πραγματικά η 
ακαδημαϊκή έρευνα. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα, άλλα και να συνεργάζονται 
με μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Χημικού ή 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή (εφαρμοσμένου) Φυσικού ή σε άλλο σχετικό τομέα. Απαιτούνται καλές 
δεξιότητες επικοινωνίας και ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο στην αγγλική γλώσσα. Αναμενόμενες 
επιπλέον δεξιότητες συμπεριλαμβάνουν: Αναλυτική επίλυση εξισώσεων, φυσική μοντελοποίηση και 
προγραμματισμός (π.χ. μια από τις γλώσσες προγραμματισμού, Fortran 2015, C++, Python, Matlab). 
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Επίπεδο Χρηματοδότησης και Συνεργάτες του Έργου 
Το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας είναι ένα από τα πιο γνωστά εργαστήρια στον τομέα της 
Υπολογιστικής Ρεολογίας στην Ευρώπη. Προσφέρουμε άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα διεθνές ερευνητικό 
περιβάλλον με μεγάλες υπολογιστικές ικανότητες. Ο μισθός είναι σύμφωνος με την προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ: 
1250 €. Η θέση μπορεί να πληρωθεί αμέσως και η διάρκεια συνεργασίας περιορίζεται αρχικά σε τρία χρόνια. 
Προβλέπεται η συνέχιση της συνεργασίας πέραν αυτής της χρονικής περιόδου. Στο έργο συμμετέχουν: 
University of British Columbia, CNRS και University of Bordeaux. 

 

Επικοινωνία και Αίτηση 
Παρακαλούμε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και κατά προτίμηση σε 
ένα ενιαίο έγγραφο pdf που θα αποσταλεί στον καθηγητή Γιάννη Τσαμόπουλο στην ακόλουθη διεύθυνση: 
tsamo@chemeng.upatras.gr 
Για πλήρη εξέταση, η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοδευτική επιστολή, αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα, κατάλογο πιθανών δημοσιεύσεων, αντίγραφα όλων των εκπαιδευτικών πιστοποιητικών, περίληψη 
προηγούμενων ερευνητικών δραστηριοτήτων και ονόματα τριών ατόμων που μπορούν να υποβάλουν 
συστατικές επιστολές. 
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