Μαθήµατα που προσφέρονται από τον Τοµέα
Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου
(2.3.01.1, 2.3.01.2) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι [1o (Υ)] και ΙΙ [2o (Υ)]
Εισαγωγή στο µηχανολογικό σχέδιο και στη συµβολή του στις επιστηµονικές και επαγγελµατικές
δραστηριότητες του ∆ιπλωµατούχου Μηχανολόγου Μηχανικού. Κατηγορίες µηχανολογικού σχεδίου.
Σκαριφήµατα. ∆ιεθνείς κανονισµοί για το µηχανολογικό σχέδιο. Συµβατική και µε ηλεκτρονικά µέσα
σχεδίαση. Μεγέθη χάρτου. Κλίµακες σχεδίασης. Είδη και χρήση γραµµών σχεδίασης. Προβολικά επίπεδα.
Όψεις και διάταξη όψεων. Βοηθητικές Όψεις, Τοµές. Είδη Τοµών. Η διαστασιολόγηση στα µηχανολογικά
σχέδια. Ανοχές διαστάσεων. Συναρµογές άξονα – τρίµατος. Τραχύτητα επιφανείας – Σπειρώµατα. Κοχλίες
και συναφή µέσα λυόµενης σύνδεσης. Σχεδίαση στοιχείων µηχανών. Σχεδίαση συναρµολογηµένων
µηχανολογικών συνόλων. Σχεδίαση συγκολλητών κατασκευών. Εισαγωγή στη σχεδίαση µε τη βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD).
Το µάθηµα υποστηρίζεται µε θέµατα και εργαστηριακές ασκήσεις σχεδίασης σκαριφηµάτων, συµβατικής
σχεδίασης, σχεδίασης µηχανολογικών στοιχείων και συνόλων εκ του φυσικού, σχεδίασης CAD,
εργαστηριακές ασκήσεις µηχανουργείου.
∆ιδάσκων: Σ. ∆ιπλάρης
(2.3.02.1) Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές [1ο (Υ)]
Εισαγωγή στην επιστήµη των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Συστήµατα αρίθµησης. ∆υαδική
αριθµητική και κωδικοποίηση.
Άλγεβρα Boole. Λογικές πράξεις και κυκλώµατα. Αρχιτεκτονική Η/Υ.
Αρχιτεκτονική και λειτουργία των επεξεργαστών. Τυπικοί µικροεπεξεργαστές. Περιφερειακές συσκευές.
Γλώσσες Assembly. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού και στους µεταγλωττιστές. Εισαγωγή στα
λειτουργικά συστήµατα. Επικοινωνίες & ∆ίκτυα. Εισαγωγή στον επιστηµονικό προγραµµατισµό µέσω του
περιβάλλοντος MATLAB. Απλές εφαρµογές στην επιστήµη του Μηχανολόγου Μηχανικού. Εργαστήρια: (α)
Εισαγωγή στο περιβάλλον Windows και τις εφαρµογές-του και (β) Χρήση του περιβάλλοντος MATLAB.
∆ιδάσκων : Κ. Κυριακόπουλος
(2.3.03.4) Μηχανισµοί και Εισαγωγή στο Σχεδιασµό Μηχανών [4o (Υ)]
Μηχανισµοί και η ένταξή τους στις µηχανές. ∆οµή και µοντελοποίηση µηχανισµών. Κινηµατική ανάλυση
κλασσικών µηχανισµών µε σύγχρονες µεθόδους. ∆υναµική απόκριση απλών µηχανικών συστηµάτων µε
συγκεντρωτικές ιδιότητες. Στοιχεία µηχανισµών, έκκεντρα. Γενίκευση της έννοιας του µηχανισµού σε
ευέλικτους (µε πνευµατικά και ηλεκτρικά στοιχεία) µηχανισµούς. Τρισδιάστατοι µηχανισµοί. Εφαρµογές
µηχανισµών. Σχεδιασµός µηχανών µε τις αρχές της κατασκευαστικής σύνθεσης. Θεωρία τετραέδρωνσυνιστώσες. Σχεδιασµός-κατασκευαστικά στοιχεία µηχανισµών.
Εργαστηριακή άσκηση: 1. Μοντελοποίηση σύνθετου µηχανικού. 2. Ανάλυση Μηχανισµού (χρήση
περιβάλλοντος MATLAB).
∆ιδάσκων: Κ. Σπέντζας
(2.3.04.3) Στοιχεία Μηχανών Ι [3o (Υ)]
Εισαγωγή. Φορτία, επικίνδυνη διατοµή, είδη φορτίσεων. Αντοχή των στοιχείων µηχανών, στατική,
δυναµική, προσδιορισµός διαρκούς αντοχής, καταπόνηση απλή και σύνθεση. Άξονες και άτρακτοι.
Συγκολλήσεις και υπολογισµοί της αντοχής τους. Κοχλίες, κοχλίες κίνησης, σύσφιξης, πρότασης.
Ελατήρια, σύνθεση ελατηρίων. Σύνδεση για µεταφορά στρεπτικής ροπής από ή στην άτρακτο. Πείροι,
Ιµάντες.
∆ιδάσκων: Σ. ∆ιπλάρης
(2.3.05.4) Στοιχεία Μηχανών ΙΙ [4o(Υ)]
Οδοντωτοί τροχοί και µειωτήρες στροφών. Μετάδοση κίνησης και µεταφορά ισχύος µε οδοντωτούς
τροχούς. Μετωπικοί τροχοί µε ευθεία και ελικοειδή οδόντωση. Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί. Ελικοειδείς
τροχοί ασυµβάτων αξόνων. Σύστηµα ατέρµονα κοχλία – κορώνας. Επικυκλικοί µηχανισµοί και πλανητικά
συστήµατα. Ικανότης τροχών για µεταφορά ισχύος και έλεγχος αντοχής των οδόντων. Ενδοτικότητα
οδόντων, µετατροπές των κατανοµών, βέλτιστες οδοντώσεις, κατανοµή µεταφεροµένου φορτίου και
βλάβες οδοντωτών τροχών. Μετρήσεις σφαλµάτων των οδοντώσεων. Λίπανση, συντήρηση και
χαρακτηριστικά των µειωτήρων στροφών. Έδρανα κυλίσεως και ολισθήσεως. Συµπλέκτες τριβής.
Εφαρµογές µετάδοσης κίνησης και µεταφοράς ισχύος δια περιστροφής.
Εργαστηριακή εξάσκηση και εκπόνηση θεµάτων: Μηχανή φωτοελαστικότητας (τάσεις σε τροχό υπό
φορτίο). Μέτρηση σφαλµάτων οδοντωτών τροχών. Φθορά, λίπανση, συντήρηση και βιοµηχανικό λογισµικό
σε εξαρτήµατα και µηχανισµούς µετάδοσης κίνησης µε οδοντωτούς τροχούς.
∆ιδάσκων: Θ. Κωστόπουλος
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(2.3.06.5) ∆υναµική Μηχανών Ι [5(Υ)]
∆υναµική και η ένταξή της σε θέµατα µηχανών, κατασκευών και εγκαταστάσεων. Μοντελοποίηση
πραγµατικών συστηµάτων σε συστήµατα συγκεντρωµένων ιδιοτήτων (lumped) και πεπερασµένων
στοιχείων (µονοδιάστατοι φορείς). Στοιχεία πειραµατικής ανάλυσης µηχανικών δυναµικών συστηµάτων
και αισθητήρες. Η µετάδοση των ταλαντώσεων από στερεό στον αέρα και ακουστικά προβλήµατα.
Μέτρηση και καταπολέµηση βιοµηχανικού θορύβου. Εργαστηριακή εξάσκηση. Άσκηση 1: ∆υναµικές
αποκρίσεις.
∆ιδάσκων: Ι. Αντωνιάδης
(2.3.07.7) Υδραυλικά και Πνευµατικά Συστήµατα [7o ΚΜΜ (Υ), ΜΜΠ, ΜΜΜΜ]
Βασικές αρχές και τεχνολογία υδραυλικών και πνευµατικών συστηµάτων. Υδραυλικοί και πνευµατικοί
κινητήρες και κύλινδροι. Τεχνολογία των αντλιών θετικής µετατόπισης Εξαρτήµατα ελέγχου της
υδραυλικής ισχύος µε βαλβίδες που ρυθµίζουν την πίεση, την παροχή, και την κατεύθυνση της ροής.
Αποταµιευτές ενεργείας. ∆εξαµενές εργαζοµένου µέσου, φίλτρα, µετρητικά όργανα και λοιπά παρελκόµενα
των υδραυλικών συστηµάτων. Το υδραυλικό ρευστό υψηλής πιέσεως ως φορέας ενεργείας και µεταβατικά
φαινόµενα στα κυκλώµατα των βιοµηχανικών υδραυλικών. Εφαρµογές των πνευµατικών συστηµάτων στη
µετάδοση και διαδοχή των κινήσεων. Τεχνικές αντιµετώπισης βλαβών στα υδραυλικά και πνευµατικά
συστήµατα.
Εργαστηριακή εξάσκηση και εκπόνηση θεµάτων: Υδραυλικά συγκροτήµατα υψηλής πιέσεως (εκπαίδευσης
και έρευνας). Προγραµµατιζόµενο πνευµατικό σύστηµα. Εξαρτήµατα και βιοµηχανικό λογισµικό
υδραυλικών και πνευµατικών συστηµάτων.
∆ιδάσκων: Θ. Κωστόπουλος
(2.3.08.6) Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία Αυτοµάτου Ελέγχου [6o (Y)]
Εισαγωγή, ιστορική αναδροµή, αρχές συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου, µαθηµατικά µοντέλα φυσικών
συστηµάτων, συναρτήσεις µεταφοράς, εξισώσεις κατάστασης, συναρτησιακό δοµικό διάγραµµα, ιδιότητες
συστηµάτων ελέγχου µε ανάδραση, ανάλυση µεταβατικής απόκρισης, µορφή και δράση βασικών
κατευθυντών συστηµάτων ελέγχου, µέθοδοι σχεδιασµού συστηµάτων ελέγχου, τόπος των ριζών,
απόκριση συχνότητας, αντιστάθµιση, εφαρµογές.
∆ιδάσκων: Μ. Κρικέλης
(2.3.09.6) Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι [6o (Y)]
Μηχανολογικές κατασκευές, υλικά, ισοτροπικές και ανισοτροπικές κατασκευές, κατασκευές από σύνθετα
υλικά. Γεωµετρική µοντελοποίηση 2D και 3D κατασκευών και µέθοδοι δηµιουργίας πλεγµάτων. ∆ιεύρυνση
της µεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων σε 2D και 3D. Επιφανειακοί φορείς (µεµβράνη, πλάκα,
κέλυφος). Προβλήµατα ελαστικότητας. Προβλήµατα θερµοελαστικότητας. Προβλήµατα Ακουστικής. Θέµα
για την εµπέδωση των γνώσεων.
∆ιδάσκων: Χ. Προβατίδης
ο

(2.3.12.8) Σχεδιασµός Μηχανολογικών Κατασκευών Ι [8o ΚΜΜ (Υ), 8 ΜΜΠ]
Προδιαγραφές, συγκρότηση και σχεδιασµός µηχανολογικών κατασκευών. Κανόνες και αρχές του
σχεδιασµού. Εναλλακτικές κατασκευαστικές λύσεις και αξιολόγησή τους. Μηχανολογικός σχεδιασµός και
µέθοδοι παραγωγής. Χυτά, καµινευτά, πρεσσαριστά, συγκολλητά και κοµµάτια από κατεργασίες κοπής.
Ακρίβεια των µηχανολογικών κατασκευών. Ανοχές και ακρίβεια κατεργασίας. Υπολογιστικός
προσδιορισµός ανοχών. Ακρίβεια και ποιότητα επιφανειών. Σχεδιασµός για συναρµολόγηση.
Κατασκευαστική ελάττωση του κόστους παραγωγής και συναρµολόγησης. ∆είκτες κοστολογικής εκτίµησης
του σχεδιασµού. Κόστος και χρόνος των κατεργασιών κοπής. Κόστος διαµορφώσεων και κρίσιµος αριθµός
κοµµατιών. Οικογένειες κοµµατιών και σχεδιασµός για ελάττωση του κόστους παραγωγής. Θέµα
Εφαρµογής: Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Ψηφιακή αποτύπωση γεωµετρίας & διαστάσεων µηχανολογικών
κατασκευών. 2. Ανάλυση/σύνθεση λειτουργικών και κατασκευαστικών ανοχών. 3. Συναρµολόγηση
µηχανολογικών συνόλων.
∆ιδάσκων: Σ. ∆ιπλάρης
(2.3.14.7) Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου και Ρυθµίσεως Μηχανών [7o ΚΜΜ (Υ), ΜΜΠ, ΜΜΜΜ (Υ)]
Μοντελοποίηση δυναµικών συστηµάτων, µεταβλητές κατάστασης ισχύος, διαγράµµατα δεσµών,
προσδιορισµός εξισώσεων κατάστασης, ανάλυση γραµµικών συστηµάτων, επίλυση εξισώσεων
κατάστασης, ελεγξιµότητα και παρατηρησιµότητα, έλεγχος συστηµάτων, κλασσικός έλεγχος, µοντέρνος
έλεγχος, ανάδραση µεταβλητών κατάστασης, βέλτιστος έλεγχος, το γενικό πρόβληµα βελτίστου ελέγχου,
γραµµικό, τετραγωνικό πρόβληµα ελέγχου, βέλτιστος ρυθµιστής, συσχετισµός µε τον κλασσικό έλεγχο,
βέλτιστος έλεγχος και συστήµατα παρακολούθησης εισόδων αναφοράς, ανακατασκευή της κατάστασης,
παρατηρητές, εφαρµογές.
∆ιδάσκων: Ν. Κρικέλης
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(2.3.16.8) Ελαφρές Κατασκευές [8o ΜΜΜΜ (Υ)]
Προσαρµοσµένη θεωρία ελαστικότητας. Στρέψη στερεών διατοµών (τασική συνάρτηση Prandtl), ανάλογο
µεµβράνης, στρέβλωση λεπτής λωρίδας. ∆ιαφορικές εξισώσεις ισορροπίας λεπτών πλακών σε κάµψη,
στρέψη και επίπεδη καταπόνηση. Αναλυτικές λύσεις σε τυπικές οριακές συνθήκες. Μέθοδος των
πεπερασµένων στοιχείων. Θεωρία κελυφών. Αναλυτικές λύσεις. Μέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων.
Κάµψη, διάτµηση και στρέψη ανοικτών και κλειστών λεπτότοιχων δοκών. Ανάλυση τάσεων αεροπορικών
εξαρτηµάτων. Επίδραση του σηµείου στήριξης στην κατανοµή διατµητικών τάσεων κλειστών διατοµών. Το
πρόβληµα της συγκέντρωσης των τάσεων. Συνοριακά στοιχεία σε προβλήµατα ελαστικότητας. Εφαρµογή
στον υπολογισµό συγκέντρωσης τάσεων και εξέλιξης ρωγµών. Εφαρµογή στον προσδιορισµό της
εκποµπής ήχου από ταλαντώσεις πλακών και κελυφών.
∆ιδάσκων: Χρ. Προβατίδης
(2.3.17.7) Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ [7o ΚΜΜ (Υ), ΜΜΜΜ (Υ)]
Ισοπαραµετρικά πεπερασµένα στοιχεία. Αριθµητική ολοκλήρωση. ∆οµή τυπικού κώδικα πεπερασµένων
στοιχείων. Ανάπτυξη λογισµικού µε ίδια µέσα. Θέµα. Αντικειµενικές συναρτήσεις και περιορισµοί. Ειδικές
και γενικές µέθοδοι βελτιστοποίησης. Βελτιστοποίηση δικτυώµατος µε τη µέθοδο πλήρους τάσεως.
Μέθοδος βέλτιστων κριτηρίων. ∆ιάφορες άλλες µέθοδοι βελτιστοποίησης. Θέµα.
∆ιδάσκων: Χ. Προβατίδης
(2.3.19.4) Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά [4ο (Υ)]
Αναλογικά Κυκλώµατα: ∆ίοδοι (Ζένερ, Φωτοδίοδοι, Κυκλώµατα εφαρµογής διόδων, Ανόρθωση). ∆ιπολικό
Τρανζίστορ (CB, CC, CE). Ενισχυτές Χαµηλών Συχνοτήτων. Τελεστικοί Ενισχυτές (Εφαρµογές στην
υλοποίηση συστηµάτων ελέγχου). Ψηφιακά Κυκλώµατα: Πύλες (Ηλεκτρονική υλοποίηση, Άλγεβρα
Boole). Κυκλώµατα Μεσαίας Ολοκλήρωσης (αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, αθροιστές, ROM, Πίνακες
Προγραµµατιζόµενης Λογικής).
FLIP-FLOP.
Ακολουθιακά Κυκλώµατα (Γενικά, Μετρητές). Ειδικά
Κεφάλαια: Μετάδοση και ∆ιαµόρφωση Σηµάτων, ΤRIAC και άλλα Thyristors. Παραδείγµατα βιοµηχανικών
συστηµάτων ελέγχου. Εργαστηριακή εξάσκηση: α) Εφαρµογές Τελεστικών στον Έλεγχο, β) Ανόρθωση.
∆ιδάσκων: Κ. Κυριακόπουλος
(2.3.20.8) Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές [8ο ΚΜΜ (Υ), 8 ο ΜΜΠ (Υ)]
Εισαγωγή. Γενικό µεταφορικό πρόβληµα. Ιδιότητες υλικών. Μεταλλικές κατασκευές µεταφορικών και
ανυψωτικών µηχανηµάτων. Φορτίσεις. Καταπονήσεις. Τρόποι υπολογισµού. Μεταφορικές ταινίες,
αναβατόρια µε ιµάντα. Ανυψωτικά. Μεταφορικά µε αλυσίδα. Μεταφορικοί κοχλίες. Παλµικοί τροφοδότες.
Αεροµεταφορά χαµηλής πιέσεως. Αποκονίωση. Κινητήρες ανυψωτικών µηχανών. Συρµατόσχοινα.
Ηλεκτρικά βαρούλκα, Μηχανές ανυψωτικού κάδου. Γερανογέφυρες.
∆ιδάσκων: Σ. ∆ιπλάρης
(2.3.22.9) ∆υναµική Πτήσης [9o ΜΜΜΜ (Υ)]
∆υνάµεις στο αεροσκάφος. Ατµοσφαιρικές διαταραχές. ∆υναµική µε πηδάλια σταθερά. ∆υναµική µε
ελεγχόµενα πηδάλια. Αυτόµατοι πιλότοι.
∆ιδάσκων: Ι. Αντωνιάδης
(2.3.24.9) Σχεδιασµός Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ [9o ΚΜΜ]
∆ιαστασιολογική και γεωµετρική εναλλαξιµότητα. ∆ιαστασιολόγηση συντεταγµένων – ανοχές. Μεταφορά
ανοχών διαστάσεων. Γεωµετρικές ανοχές. Το γενικευµένο αξίωµα εναλλαξιµότητας του Taylor. Αρχές
Πλήρους Υλικού και Περιβάλλουσας Επιφάνειας. Σχεδιασµός σειρών κατασκευής. Γεωµετρική και ειδικές
οµοιότητες. Κρίσιµος λόγος κλιµάκωσης. Βέλτιστος αριθµός µελών σειράς κατασκευής. Σχεδιασµός
οικογενειών σπονδυλωτών συνόλων. Κοστολογικό κριτήριο σχεδιασµού οικογενειών σπονδυλωτών
συνόλων. Μέθοδοι κοστολογικής προεκτίµησης µηχανολογικών κατασκευών. Η γενική σχέση κόστους της
γεωµετρικής σειράς κατασκευής. Κλιµάκωση των χρόνων παραγωγής. Ποιότητα και ανοχές κατασκευής
(Taguchi). Μορφολογικά στοιχεία σχεδιασµού και κατασκευής. Πρωτόκολλο STEP. Ταχεία κατασκευή
πρωτοτύπων και εργαλείων παραγωγής. Αντίστροφος µηχανολογικός σχεδιασµός.
Θέµα Εφαρµογής. Εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Ταχεία κατασκευή πρωτοτύπων. 2. Ταχεία κατασκευή
εργαλείων παραγωγής. 3. Εφαρµογές CMM.
∆ιδάσκων: Σ. ∆ιπλάρης
(2.3.27.2) Ηλεκτρικά Κυκλώµατα & Συστήµατα [2ο (Υ)]
Μοντέλα διακριτών στοιχείων κυκλωµάτων. Αντιστάτες και στοιχεία συσσώρευσης ενέργειας. Πηγές.
Συστήµατα στοιχείων. Μετασχηµατιστές. Ανάλυση γραµµικών κυκλωµάτων µε τη µέθοδο των γραµµικών
γράφων. ∆ιαίρεση τάσεως. Νόµοι Kirchhoff. Θεωρήµατα Thevenin και Norton. Ιδιότητες γραµµικών
κυκλωµάτων. Αρχή επαλληλίας. Ευστάθεια. Χρονική απόκριση και απόκριση ηµιτονοειδούς µόνιµης
κατάστασης. Απόκριση στο πεδίο της συχνότητας. Συναρτήσεις µεταφοράς, φίλτρα. Τριφασικά δίκτυα.
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Πραγµατική και άεργη ισχύς. Συµµετρικά και µη φορτία. Εργαστήριο: απόκριση κυκλωµάτων στο πεδίο του
χρόνου και συχνότητας, αναγνώριση παραµέτρων.
∆ιδάσκων: Ε. Παπαδόπουλος
(2.3.28.3) Ηλεκτροµηχανικά Συστήµατα Μετατροπής Ενέργειας [3ο (Υ)]
Θεµελιώδεις αρχές ηλεκτροµαγνητισµού. Μαγνητικά κυκλώµατα και µόνιµοι µαγνήτες. Ηλεκτροµηχανική
µετατροπή ενεργείας, ανάπτυξη ροπής και τάσης. Ηλεκτροµαγνητικοί επενεργητές, ηλεκτροµαγνήτες,
πηνία φωνής. Γεννήτριες, κινητήρες και φορτία. Χαρακτηριστική ροπής στροφών. Βασικές σχέσεις,
ισοδύναµα κυκλώµατα, χαρακτηριστικές καµπύλες, ροή ισχύος, απόδοση και απώλειες ηλεκτρικών
µηχανών. Γεννήτριες και κινητήρες συνεχούς ρεύµατος. Σύγχρονες γεννήτριες και κινητήρες. Τριφασικοί
και µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες. Βηµατικοί και universal κινητήρες, κινητήρες χωρίς ψήκτρες.
Εισαγωγή στις οδηγήσεις και στον έλεγχο κινητήρων. Επιλογή και εφαρµογές διαφόρων τύπων
ηλεκτρικών µηχανών. Εργαστήριο: απόκριση κινητήρα, προσδιορισµός παραµέτρων κινητήρα/γεννητρίας
συνεχούς.
∆ιδάσκων: Ε. Παπαδόπουλος
(2.3.29.8) Κατασκευή Οχηµάτων ΙΙ [8ο ΚΜΜ, ΜΜΜΜ]
Θεωρία: Μηχανική του ελαστικοφόρου τροφού, µοντέλα ελαστικοφόρων τροχών. Κέντρο µάζης και ροπές
αδρανείας οχήµατος. ∆υναµική οχηµάτων, εξισώσεις κινήσεως οχήµατος, εξωτερικές δυνάµεις και ροπές,
γραµµικό µοντέλο 2 βαθµών ελευθερίας, έλεγχος και ευστάθεια οχήµατος, µη γραµµικό µοντέλο 6 βαθµών
ελευθερίας. Κινηµατική και δυναµική οχήµατος µε 4 διευθύνοντες τροχούς. Βιβλιογραφία.
Προσοµοίωση σε Η/Υ: Ασκήσεις προσοµοιώσεως της δυναµικής συµπεριφοράς οχήµατος µε την βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστού.
Εργαστήριο: Πειραµατική µελέτη της δυναµικής συµπεριφοράς οχήµατος κινουµένου στο οδικό δίκτυο της
Πολυτεχνειουπόλεως, εγκατάστασης της πειραµατικής διατάξεως CORRSYS επί ενός οχήµατος, συλλογή
µετρήσεων, επεξεργασία των µετρήσεων σε Η/Υ.
∆ιδάσκων: Κ. Σπέντζας
(2.3.30.7) Κατασκευή Οχηµάτων Ι [7ο ΚΜΜ, ΜΜΜΜ (Υ)]
Εισαγωγή, ορισµός του οχήµατος, ταξινόµησις των οχηµάτων. Μηχανική του ελαστικοφόρου τροχού
Επιδόσεις επιταχυνοµένου οχήµατος. Επιδόσεις πεδουµένου οχήµατος. Ιδιότητες οχήσεως οχήµατος &
άνεσις των επιβατών. Οδική συµπεριφορά οχήµατος. ∆ιαβατικότητα οχήµατος. Βιβλιογραφία .
∆ιδάσκων: Κ. Σπέντζας
(2.3.32.7) ∆υναµική Μηχανών ΙΙ [7ο ΚΜΜ (Υ)]
Έννοια του σήµατος. Ανάλυση Συχνότητας, Σειρά Fourier. Φάσµα Σήµατος. Μετασχηµατισµός Fourier.
Συνέλιξη σηµάτων. Αυτοσυσχέτιση και ετεροσυσχέτιση σηµάτων. ∆ιαµορφωµένα σήµατα,
Αποδιαµόρφωση. ∆ιακριτά σήµατα, Θεώρηµα ∆ειγµατοληψίας. Μετασχηµατισµός Fourier διακριτού
σήµατος. ∆ιακριτός µετασχηµατισµός Fourier (DFT). Ταχύς µετασχηµατισµός Fourier (FFT). Περιορισµοί
του ∆ιακριτού Μετασχηµατισµού Fourier, Εµφάνιση ψευδοσυχνοτήτων, ∆ιαρροή, Ευκρίνεια.
Κραδασµοί και διάγνωση βλαβών, Εισαγωγή. Αισθητήρια κραδασµών. Μέτρηση και πρότυπα ανάλυσης
κραδασµών. ∆ιάγνωση βλαβών: βασικές αρχές, αζυγοσταθµία, εκκεντρότητα, κακή ευθυγράµµιση,
χαλαρότητα, τριβές, κρούσεις, σφάλµατα ένσφαιρων τριβέων και οδοντώσεων.
Πειραµατική µορφική ανάλυση, Εισαγωγή. Θεωρητικές βάσεις. Μέθοδοι εξαγωγής ιδιοσυχνοτήτων και
ιδιοµορφών στα πεδία συχνότητας και χρόνου.
∆ιδάσκων: Ι. Αντωνιάδης

(2.3.33.7) Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ι [7ο ΚΜΜ]
Εισαγωγή στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Οριοθέτηση και τοµείς βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.
Λειτουργικές απαιτήσεις, αρχιτεκτονική δοµή, εξοπλισµός βιοµηχανικών κτιρίων. Είδη και κατηγορίες
βιοµηχανικών δικτύων. Ηλεκτρικά δίκτυα. ∆ίκτυα σωληνώσεων. Σχεδιασµός βιοµηχανικών δικτύων
σωληνώσεων. Βαλβίδες. Αστοχίες δικτύων. Βιοµηχανική ύδρευση. Αερισµός εργοστασιακών χώρων.
Απαγωγή της θερµότητας που αποβάλλεται από τις µηχανές και τις διαδικασίες της παραγωγής.
Συστήµατα απορρύπανσης αέρα. Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος από βιοµηχανικά στερεά και
υγρά απόβλητα. Μόνιµες εγκαταστάσεις διακίνησης και αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων. Αρχές
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία µηχανολογικού εξοπλισµού. Θεµελιώσεις, αγκυρώσεις,
αντικραδασµική προστασία µηχανών. Έλεγχος θορύβου παραγωγικών διαδικασιών. Εκπόνηση θέµατος
εφαρµογής.
∆ιδάσκοντες: Ι. Αντωνιάδης, Σ. ∆ιπλάρης
(2.3.35.8) Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις ΙΙ [8o ΚΜΜ, ΜΜΠ]
Στοιχεία περιγραφής και τεκµηρίωσης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Μέθοδοι κωδικοποίησης
εξοπλισµού. Σύµβολα εξοπλισµού και οργάνων. ∆ιαγράµµατα διεργασιών και οργάνων (Process and
Ιnstrumentation Diagrams).
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Στοιχεία βιοµηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Στοιχεία ηλεκτρολογικού σχεδίου. Στοιχεία
βασικού βιοµηχανικού ηλεκτρολογικού εξοπλισµού.
Τρόποι περιγραφής λειτουργίας βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. ∆ίκτυα Petri και Grafcet. ∆οµικά
∆ιαγράµµατα Λειτουργίας.
Εποπτεία και παρακολούθηση λειτουργίας βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Βιοµηχανικά δίκτυα και
συστήµατα SCADA.
Μέθοδοι ανάλυσης διαθεσιµότητας, αξιοπιστίας και κρισιµότητας. Βασικές αρχές συντήρησης.
∆ιδάσκων: Ι. Αντωνιάδης
(2.3.36.8) Έλεγχος µε Μικροϋπολογιστές [8ο ΚΜΜ, ΜΜΠ]
Βασικά στοιχεία συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου (ΣΑΕ) µε µικροϋπολογιστές – µΥ και µικροελεγκτές –µC
(αναλογοψηφιακοί µετατροπείς –ADC, ψηφιοαναλογικοί µετατροπείς –DAC, δειγµατολήπτες –S/H).
Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική και προγραµµατισµό µΥ και µC. Προγραµµατισµός σε assembly και
διασύνδεση του MC86HC11. ∆ιαχείριση σηµάτων στα ψηφιακά ΣΑΕ. Μετασχηµατισµός Ζ. Ανάλυση στο
πεδίο συχνότητας. Εξισώσεις κατάστασης ψηφιακών συστηµάτων. Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου.
Ευστάθεια. Ελεγξιµότητα. Παρατηρησιµότητα. Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών ΣΑΕ. Εκτίµηση
κατάστασης (παρατηρητές, φίλτρο KALMAN). Αναγνώριση παραµέτρων µοντέλου. Εισαγωγή στον
προσαρµοστικό έλεγχο.
Εργαστήρια: (α) σχεδίαση και προσοµοίωση ψηφιακού ΣΑΕ για εγκατάσταση µεσαίας κλίµακας (π.χ.
αεροσκάφος), (β) προγραµµατισµός σε assembly µΥ και µC και υλοποίηση απλών ελεγκτών (π.χ.
συναγερµός, έλεγχος µικρού σερβοκινητήρα), (γ) αναγνώριση δυναµικών παραµέτρων ροµποτικού
βραχίονα µε on-line µετρήσεις.
∆ιδάσκων: Κ. Κυριακόπουλος
(2.3.37.8) Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα [9ο ΜΜΜΜ]
Εισαγωγή. Ορισµός και ταξινόµησις των ηλεκτροκινήτων οχηµάτων. Ηλεκτροκίνητα οχήµατα µε
συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ηλεκτροκίνητα οχήµατα µε ενεργειακές κυψέλες. Υβριδικά
ηλεκτροκίνητα οχήµατα. Βιβλιογραφία.
∆ιδάσκων: Κ. Σπέντζας
(2.3.38.8) Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές [8o KMM]
Εισαγωγή σε εµπορικούς υπολογιστικούς κώδικες. Εφαρµογή σε γραµµική και µη γραµµικά δυναµικά
συστήµατα µε n-βαθµούς ελευθερίας σε διεγέρσεις διαφόρων τύπων. Επεξήγηση και εφαρµογή εµπορικού
λογισµικού CAD-CAE για ανάπτυξη γεωµετρικών µοντέλων και συνακόλουθη στατική και δυναµική
ανάλυση κατασκευών. Θέµα.
∆ιδάσκοντες: Ι. Αντωνιάδης, Χ. Προβατίδης
ο

(2.3.39.9) Συντήρηση Μηχανών [9 ΚΜΜ (Υ), ΜΜΠ]
Η ανάγκη συντήρησης των µηχανών για αύξηση της αξιοπιστίας τους και για λειτουργία χωρίς βλάβες.
Είδη µηχανολογικής συντήρησης και τεχνικές αντιµετώπισης βλαβών. Συστήµατα λίπανσης κα απώλειες
ισχύος µηχανών. Εφαρµογές σε έδρανα κυλίσεως και ολισθήσεως, συµπλέκτες και ελαστικούς
συνδέσµους, συστήµατα µετάδοσης κίνησης, µειωτήρες στροφών και κιβώτια ταχυτήτων. Οργάνωση της
λειτουργίας της συντήρησης. Ανάλυση και αξιολόγηση βλαβών και διερεύνηση των αιτίων τους µέσω
συναρµολόγησης – αποσυναρµολόγησης µηχανών και µηχανολογικών κατασκευών και χρησιµοποίησης
οργάνων και βιοµηχανικού λογισµικού.
∆ιδάσκων: Θ. Κωστόπουλος
(2.3.40.9) Υπολογιστικό Θέµα Οχηµάτων [9ο ΜΜΜΜ]
Συνεννόηση µε τον διδάσκοντα.
∆ιδάσκων: Κ. Σπέντζας
(2.3.41.9) Συστήµατα Ευφυούς Ελέγχου & Ροµποτική [9 ΚΜΜ (Υ), ΜΜΠ]
Προηγµένες τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου µη γραµµικών
τεχνολογικών συστηµάτων. Αναγνώριση παραµέτρων και προσαρµοστικός έλεγχος. Νευρωνικά δίκτυα.
Ροµποτικά συστήµατα (βραχίονες, οχήµατα, υποβρύχια, εναέρια): Ανάλυση, Έλεγχος, Προγραµµατισµός
& Ολοκλήρωση. Εργαστήριο: Προσοµοιώσεις συστηµάτων, έλεγχος ροµποτικού βραχίονα, πλοήγηση και
έλεγχος τροχοφόρου οχήµατος, πλοήγηση και έλεγχος υποβρύχιου οχήµατος.
∆ιδάσκοντες: Ε. Παπαδόπουλος, Κ. Κυριακόπουλος
ο

(2.3.42.9) Εµβιοµηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία [9 ΚΜΜ]
Εισαγωγή. Σηµερινές και µελλοντικές δυνατότητες της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
∆οµή των οστών. Στοιχειώδης ανατοµική µονάδα οστού. Φλοιώδη οστά και Αβέρσιο σύστηµα. Σπογγώδη
οστά και οστεοδοκίδες. Οστική ανακατασκευή: οστεοκλάστες και οστεοβλάστες. Συσχέτιση της οστικής
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ανακατασκευής µε κύριες τάσεις (νόµος του Wolff) και παραµορφώσεις (νόµος του Frost). Μηχανική
συµπεριφορά των οστών.
Μαλακοί ιστοί. Μηχανική συµπεριφορά µυών και τενόντων. Τεχνητοί τένοντες. Εφαρµογές στην άθληση,
πλαστική χειρουργική και την οφθαλµολογία.
Ορθοδοντικές εφαρµογές. Η σηµασία της περιοδοντικής µεµβράνης. Το δόντι σαν ελαστικά εδρασµένο
στερεό υπό συνεχή οστική ανακατασκευή. Κέντρο περιστροφής, κέντρο αντίστασης.
Στοιχειώδης θεωρία ανάλυσης βάδισης (gait analysis) και στοιχεία αποκατάστασης (rehabilitation). Περί
υπολογισµού κατανοµής εσωτερικών δυνάµεων σε στατικές και δυναµικές καταπονήσεις.
Μέθοδοι ανάκτησης ιατρικής εικόνας από αξονικό τοµογράφο (raw data, DICOM, κλπ). Μετατροπή σε
αρχείο CAD. Ανάπτυξη µοντέλων πεπερασµένων στοιχείων.
Εφαρµογή της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων στον σχεδιασµό εµφυτευµάτων (ολική
αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, αγκώνα, ώµου, δακτύλων, κλπ). Απλοποιηµένο µοντέλο πρόθεσης ισχίου
σε κάµψη. Πλάκες οστεοσύνθεσης: κρανίου, πτέρνης, µακρών οστών, κλπ. Οδοντικά εµφυτεύµατα.
Ορθοδοντικές διατάξεις (CAD/CAM/CAE) υψηλής τεχνολογίας.
∆ιδάσκων: Χ. Προβατίδης
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