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Στόχοι
Μαθήματος

Επισκόπηση των μεθόδων σχεδιασμού και τεχνικών κατασκευαστικής
ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που φτιάχνονται τα πράγματα

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Διαλέξεις /
εβδομάδα

3+1

Εργαστήρια /
εβδομάδα

1

1. Εξοικείωση με μεθόδους υπολογιστικής σχεδιαστικής
2. Περιγραφή και μοντελοποίηση κατασκευαστικών διαδικασιών
3. Περιγραφή και μοντελοποίηση μεθόδων σύνθεσης, μετρολογίας,
αυτοματοποίησης και ρομποτικής
4. Εξοικείωση με τις παραπάνω μεθόδους στο εργαστήριο και στην
πράξη

Προαπαιτούμενα

MMK145

Συναπαιτούμενα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Εισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία σχεδίασης και κατασκευαστικής
με βοήθεια HY, με έμφαση στις γεωμετρικές πτυχές της (οι υλικές
πτυχές καλύπτονται στο μάθημα ΜΜΚ 348). Σχεδιασμός CAD,
παράσταση δισδιάστατων/ τρισδιάστατων γραμμών, επιφανειών και
αντικειμένων,
γεωμετρική
επεξεργασία
με
ομογενείς
μετασχηματισμούς. Ταχεία πρωτοτυποποίηση με εναπόθεση υλικούτεχνολογίες, συστήματα και εφαρμογές. Κατεργασίες κοπής με
αφαίρεση υλικού, μη συμβατικές τεχνολογίες, κατασκευαστική CAM.
Διαμόρφωση με παραμόρφωση/ ροή υλικών φύλλων και όγκων,
ανάλυση CAE. Σχηματοποίηση επιφανειών με λιθογραφία, επίστρωση
και εγχάραξη, μικρο- και νανοτεχνολογία. Μετρολογία, μικροσκοπία,
σάρωση και τεχνητή όραση, όργανα και επεξεργασία εικόνας. Ανοχές,
συναρμογές, ποιότητα επιφανειών και σφάλματα. Συναρμολόγηση και
μεταφορά με συστήματα αυτοματοποίησης, ρομποτική και συστήματα
πλοήγησης. Εφαρμογές σχεδιαστικών και κατασκευαστικών
συστημάτων.

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακές παρουσιάσεις και εργασίες στο
μηχανουργείο, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τοπικές βιομηχανίες
Επικοινωνιακή, Συνεργατική μάθηση.
Κατά την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου δίνεται το Συμβόλαιο του
μαθήματος από τον διδάσκοντα που περιλαμβάνει πληροφορίες για
το περιεχόμενο του μαθήματος, αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα, την αξιολόγηση και τις ώρες γραφείου.
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Εργασίες στο σπίτι, εργαστηριακές ασκήσεις και ερευνητική εργασία,
γενική εξέταση
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