Κωδικός Μαθήματος

MΣΚ22

Μάθημα

Δυναμική ανάλυση οχήματος

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

7

Ώρες

2 ώρες Θεωρία / 1 ώρα Εργαστήριο

Εξάμηνο

Πλήρης Φοίτηση: 2ο , Μερική Φοίτηση: 2ο

Μεταπτ. Πρόγραμμα

Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

Διδάσκοντες

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές τις βασικές
γνώσεις δυναμικής των οχημάτων, δίνοντας έμφαση στην οριακή
συμπεριφορά, με χρήση απλών φυσικών μοντέλων, ξεκινώντας από τις
θεμελιώδεις έννοιες της δυναμικής. Το μάθημα αποτελείται από
θεωρητικές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, με χρήση κατάλληλων
υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης.
Ο φοιτητής με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

Μαθησιακοί Στόχοι

Περιεχόμενα Μαθήματος



Να γνωρίζει τα όρια επιδόσεων ενός αγωνιστικού οχήματος και
τους λόγους ύπαρξης αυτών των ορίων.



Να γνωρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ οχήματος και οδηγού και
τις απαιτήσεις, όσον αφορά στον έλεγχο του οχήματος.



Να αναγνωρίζει τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ σχεδιαστικών
λεπτομερειών και των επιδόσεων του οχήματος.



Να έχει εξοικείωση με μεθοδολογίες ανάλυσης, προσομοίωσης και
βελτιστοποίησης για την βελτίωση του σχεδιασμού και των
επιδόσεων των αγωνιστικών οχημάτων.



Βελτιστοποίηση ελαχίστου χρόνου.



Θεωρητική ανάλυση, μετρήσεις και
διατμητικών δυνάμεων στους τροχούς.



Περιγραφή γεωμετρίας, βασικές ιδιότητες και ανάλυση της
ανάρτησης.



Κατάσταση ισορροπίας σταθερής στροφής. Αλληλεπίδραση μεταξύ
ανάρτησης και σασί. Μεταφορά των φορτίων και γωνίες
περιστροφής.



Δυναμική και χειρισμός της εκτροπής–πλαγιολίσθησης. Απόκριση
σταθεράς στροφής. Υποστροφή και Υπερστροφή.



Ευστάθεια και ελεγξιμότητα:
ευθύγραμμη κίνηση.

μικρές



Οριακή συμπεριφορά και
εξισορρόπηση των φρένων.

σχεδιασμός.



Εργαλεία προσομοίωσης και κατασκευή υπολογιστικών μοντέλων.



Ταλαντωτική συμπεριφορά οχήματος και τροχών, αμορτισέρ,
ελατήρια και αποσβεστήρες.

χαρακτηρισμός

διαταραχές

από

Διαφορικά

των

την
και

Προαπαιτούμενα
Μέθοδοι
και
Διδασκαλίας

‐
Μέσα Διδασκαλία στην τάξη και πρακτική εξάσκηση
13 εβδομάδες x 2 ώρες Θεωρία & 1 ώρα Εργαστήριο

Εργασίες

Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τις προβλεπόμενες από τον
κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. εργασίες, οι οποίες
αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης του.

Μέθοδοι Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον
κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ, ως στάθμιση
του βαθμού τους στις γραπτές εξετάσεις και την απόδοση τους στις
εργασίες.
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