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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας με τίτλο, σχεδίαση μεσαίου μεγέθους 

δομικών στοιχείων αεροσκάφους, είναι η μοντελοποίηση των δύο  θυρών (cargo door)  

φόρτωσης-εκφόρτωσης του στρατιωτικού αεροσκάφους Airbus A400M. Τα σχέδια στα 

οποία βασίστηκε η εργασία είναι αυτά που δόθηκαν από την εκπόνηση της πτυχιακής 

εργασίας του συναδέλφου Δήμου Μιχαήλ, ο οποίος σχεδίασε μέρος της ατράκτου του 

στρατιωτικού αεροσκάφους A400M. Μελετώντας τα σχέδια της ατράκτου του 

αεροσκάφους, υπολογίστηκαν οι εξωτερικές διαστάσεις των δύο θυρών που σχεδιάστηκαν 

έτσι ώστε να ταιριάξουν με την άτρακτο του συναδέλφου και να είναι λειτουργικές.  

Αρχικά παρατίθενται θεματολογικά στοιχεία για τα αεροπλάνα, εμβαθύνοντας σε αυτά από 

μηχανολογικής άποψης και ανάλυσης. Εν συνεχεία γίνεται μια αναφορά στα συστήματα 

σχεδίασης και ανάλυσης CAD-CAM-CAE, στα οποία στηρίχτηκε ο σχεδιασμός της κάθε 

θύρας. Η βασική μεθοδολογία όμως που βασίστηκε η εργασία και μοντελοποιήθηκε το 

σχέδιο των δύο θυρών είναι η αντίστροφη μηχανική. Στη συνέχεια βάση των πληροφοριών 

που συλλέχθηκαν από διάφορες εικόνες και σχέδια του αεροσκάφους, σχεδιάστηκαν τα 

επιμέρους τμήματα του εσωτερικού της κάθε πόρτας. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν 

δοκιμές συναρμογής αυτών με την άτρακτο, καθώς και δοκιμή αντοχής της κάτω πόρτας 

όπου δέχεται μεγάλο όγκο φορτίου. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται μηχανολογικά σχέδια του 

κάθε επιμέρους τμήματος της κάθε πόρτας. Όλα τα σχέδια πραγματοποιήθηκαν με τη 

χρήση του προγράμματος Autodesk® Inventor®. 
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ABSTRACT 

The subject of this thesis, titled "Medium-sized Aircraft Structured Design", is the design of 

the two loading / unloading cargo door of the Airbus A400M military aircraft. The projects 

on which the research and design were based are those given by the elaboration of the 

diploma thesis of colleague Dimou Michael, who designed part of the A400M military 

aircraft. By studying the airframe's planes, the external dimensions of the two doors 

designed to fit to the colleague's fuselage and to be functional. 

Firstly, a thematic data for airplanes is presented, looking into them from an engineering 

point of view and analysis. Then a reference is made to the CAD-CAM-CAE design and 

analysis systems, on which the design of each port was based. The basic methodology, 

however, that the work was based on and the design of the two portals was designed is 

reverse engineering. Therefore, based on the information collected from various aircraft 

images and drawings, the individual parts of the interior of each door were sketched. Then, 

they were assembled with the shaft as well as a bottom door strength test where it receives 

a large load volume. Finally, engineering drawings of each individual section of each door are 

included. Every one of the sketches was designed with the use of Autodesk® Inventor® 

program. 
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ 

Το ταξίδι με το αεροπλάνο είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά 

επιτεύγματα του περασμένου αιώνα. Ο αντίκτυπος του αεροπλάνου υπερβαίνει κατά πολύ 

το βασίλειο της ιστορίας της τεχνολογίας και αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της κοινωνίας, από 

την οικονομία στην πολιτική, τη μηχανική και την επιστήμη. Ενώ η εξερεύνηση του 

διαστήματος συχνά διεκδικεί περισσότερη δημόσια δόξα από την έρευνα στον τομέα της 

αεροναυπηγικής, πολλά περισσότερα άτομα ήταν σε θέση να πετάξουν μέσα στην 

ατμόσφαιρα της Γης παρά πάνω από αυτή. Έτσι, η αεροναυτική και τα αεροπορικά ταξίδια 

είχαν τεράστιο πρακτικό αντίκτυπο σε πολλά περισσότερα άτομα. 

Μερικές από τις πρώτες καταγεγραμμένες απόπειρες με ανεμοπλάνα ήταν αυτές που 

έγιναν τον 9ο αιώνα από τον ποιητή Αμπάς ιμπν Φιρνάς και τον 11ο αιώνα από τον 

μοναχό Άιλμερ του Μαλμεσμπέρι. Και τα δύο πειράματα κατέληξαν σε τραυματισμό των 

πιλότων τους (Lynn, 1961).Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ερεύνησε το σχέδιο των φτερών των 

πτηνών και σχεδίασε ένα ανθρωποκίνητο αεροσκάφος στο έργο του Κώδιξ στο Πέταγμα 

των Πουλιών (Codex on the Flight of Birds) (1502). Οι αδελφοί Ράιτ εφηύραν και πέταξαν το 

πρώτο αεροπλάνο το 1903, και αναγνωρίστηκαν ως «οι πρώτοι που πραγματοποίησαν μια 

σταθερή και ελεγχόμενη πτήση με δύναμη βαρύτερη του αέρα» (Benedetti, 

n.d.).Κατασκεύασαν το αεροπλάνο πάνω στα σχέδια του Τζορτζ Κέιλι που χρονολογούνται 

από το 1799, όταν αυτός όρισε την έννοια του σύγχρονου αεροπλάνου  και αργότερα 

κατασκεύασε και πέταξε μοντέλα αεροσκαφών και επιβατικά ανεμοπλάνα με 

επιτυχία.  Μεταξύ 1867 και 1896, ο Γερμανός πρωτοπόρος της αεροπορίας για 

ανθρώπους, Ότο Λίλιενταλ μελέτησε τις βαρύτερες από τον αέρα πτήσεις. Παρά την 

περιορισμένη χρήση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η τεχνολογία των αεροσκαφών 

συνέχισε να εξελίσσεται. Τα αεροπλάνα είχαν παρουσία σε όλες τις κύριες μάχες 

του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρώτο αεριωθούμενο αεροσκάφος ήταν το 

Γερμανικό Heinkel He 178 το 1939. Το πρώτο αεριωθούμενο επιβατικό αεροπλάνο ήταν 

το de Havill and Comet, που πέταξε το 1952. Το Boeing 707, το πρώτο ευρύτατα 

επιτυχημένο εμπορικό αεριωθούμενο αεροσκάφος, ήταν σε χρήση για πάνω από 50 χρόνια, 

από το 1958 έως το 2013. Το 1799, ο Τζορτζ Κέιλι, όρισε την έννοια του σύγχρονου 

αεροπλάνου ως μιας ιπτάμενης μηχανής με σταθερά πτερύγια με ξεχωριστά 

συστήματα άνωσης, προώθησης και ελέγχου. (Crouch, n.d.) ( The Aviation History On-Line 

Museum, n.d.).Ο Κέιλι κατασκεύαζε και πετούσε μοντέλα αεροσκαφών σταθερών πτερύγων 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82_%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BD_%CE%A6%CE%B9%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B9%CE%BB%CE%BC%CE%B5%CF%81_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF_%CE%A1%CE%AC%CE%B9%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinkel_He_178&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Havilland_Comet&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Boeing_707
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9A%CE%AD%CE%B9%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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από το 1803, και κατασκεύασε με επιτυχία ένα επιβατηγό ανεμοπλάνο το 1853 (Crouch, 

n.d.). Το 1856, ο Γάλλος Ζαν-Μαρί Λε Μπρι πραγματοποίησε την πρώτη μηχανοκίνητη 

πτήση, με το ανεμοπλάνο του « L'Albatros artificiel » να έλκεται από ένα άλογο σε μια 

παραλία. (Gray, n.d.) Τότε ο Αλεξάντερ Μοζαΐσκι πραγματοποίησε μερικά πρωτοποριακά 

σχέδια. Το 1883 ο Αμερικανός Τζον Μοντγκόμερι πραγματοποίησε ελεγχόμενη πτήση με 

ένα ανεμοπλάνο. Άλλοι αεροπόροι που πραγματοποίησαν παρόμοιες πτήσεις ήταν ο Ότο 

Λίλιενταλ, ο Πέρσι Πίλτσερ, και ο Οκτάβ Σανούτ. 

Ο σερ Χάιραμ Μάξιμ κατασκεύασε ένα σκάφος βάρους 3,5 τόνων με άνοιγμα φτερών 34 

μέτρων το οποίο τροφοδοτούνταν από δύο ατμομηχανές 360 ίππων (270 kW) οι οποίες 

κινούσαν δύο έλικες. Το 1894, η μηχανή του δοκιμάστηκε με εναέριες ράγες για να ελεγχθεί 

η άνοδος του. Η δοκιμή έδειξε πως είχε αρκετό βάρος για να ανυψωθεί. Το σκάφος ήταν 

ανεξέλεγκτο, κάτι το οποίο ο Μάξιμ, θεωρείται, πως αντιλήφθηκε μιας και σταδιακά 

εγκατέλειψε το έργο του πάνω σε αυτό. 

Τη δεκαετία του 1890 ο Λόρενς Χάργκρεϊβ πραγματοποίησε έρευνα στη δομή των φτερών 

και ανέπτυξε έναν χαρταετό σε σχήμα κουτιού που μπορούσε να σηκώσει το βάρος ενός 

ανθρώπου. Τα σχέδια του αυτά υιοθετήθηκαν ευρέως. Αν και επίσης ανέπτυξε έναν τύπο 

περιστροφικού κινητήρα αεροσκάφους, δεν κατάφερε να δημιουργήσει και να πετάξει ένα 

μηχανοκίνητο αεροσκάφος σταθερών πτερύγων. (Inglis, n.d.) 

Μεταξύ 1867 και 1896 ο Γερμανός πρωτοπόρος της ανθρώπινης αεροπορίας Ότο Λίλιενταλ 

πραγματοποίησε μια πτήση βαρύτερη από τον αέρα. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος 

πραγματοποίησε ολοκληρωμένες, επαναλαμβανόμενες και επιτυχημένες πτήσεις με 

ανεμοπλάνα.(Gray, n.d.) 

Το 1906, ο Αλμπέρτου Σάντους-Ντουμό πραγματοποίησε αυτό που έμελλε να είναι η πρώτη 

πτήση αεροπλάνου χωρίς την βοήθεια καταπέλτη και έθεσε το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ που 

αναγνωρίστηκε από την Αερολέσχη της Γαλλίας, πετώντας 220 μέτρα σε λιγότερο από 22 

δευτερόλεπτα. Η πτήση αυτή πιστοποιήθηκε επίσης και από την FAI. 

Ένα πρώτο σχέδιο αεροσκάφους το οποίο συγκέντρωσε τη σύγχρονη διάταξη των 

ελκυστήρων των μονοπλάνων ήταν το Blériot VIII, σχέδιο του 1908. Είχε κινούμενες 

επιφάνειες στην ουρά μέσω των οποίων ελεγχόταν η απόκλιση και το βήμα, μια δομή με 

ρολό ελέγχου που παρεχόταν είτε μέσω της στρέβλωσης των φτερών ή πτερυγίων και 

ελεγχόταν από τον πιλότο μέσω ενός χειριστηρίου και μιας μπάρας πηδαλίων. Ήταν ένας 

σημαντικός προκάτοχος του μεταγενέστερου αεροσκάφους του Blériot XI με το οποίο 

διέσχισε την Μάγχη το καλοκαίρι του 1909.(Crouch, 1982) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD-%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF_%CE%9B%CE%B5_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%9C%CE%BF%CE%B6%CE%B1%CE%90%CF%83%CE%BA%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B9_%CE%A0%CE%AF%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%B2_%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC_%CE%9C%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B5%CF%8A%CE%B2
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O Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένας χώρος δοκιμών για την χρήση του αεροπλάνου ως 

όπλο. Τα αεροπλάνα προέβαλλαν την δυνατότητα τους ως κινητές πλατφόρμες 

παρακολούθησης, και στη συνέχεια αποδείχθηκαν μηχανές πολέμου ικανές να 

πραγματοποιήσουν αρκετές απώλειες στον εχθρό (Spaight, 1914). Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, η τεχνολογία των αεροσκαφών συνέχισε να εξελίσσεται. Οι Άλκοκ και Μπράουν 

διέσχισαν τον Ατλαντικό ωκεανό χωρίς στάση για πρώτη φορά το 1919. Οι πρώτες 

εμπορικές πτήσεις έλαβαν χώρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά το 1914. Τα 

αεροπλάνα είχαν παρουσία σε όλες τις σημαντικές μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου. Ήταν ουσιαστικό συστατικό των στρατιωτικών στρατηγικών της περιόδου, όπως ο 

Κεραυνοβόλος πόλεμος στην Γερμανία, η Μάχη της Αγγλίας, και οι Αμερικανοϊαπωνικές 

αερομαχίες του Ειρηνικού Ωκεανού. 

Το πρώτο 'λειτουργικό' αεριωθούμενο αεροσκάφος ήταν το Γερμανικό Heinkel He 178, το 

οποίο δοκιμάστηκε το 1939. Το 1943, το Messerschmitt Me 262, το πρώτο 'λειτουργικό' 

πολεμικό αεριωθούμενο αεροσκάφος, τέθηκε σε υπηρεσία στην Γερμανική Luftwaffe. Τον 

Οκτώβριο του 1947, το Bell X-1 ήταν το πρώτο αεροσκάφος το οποίο ξεπέρασε την 

ταχύτητα του ήχου (Hallion, n.d.). Το πρώτο επιβατικό αεριωθούμενο αεροπλάνο ήταν το 

de Havilland Comet, το οποίο πέταξε για πρώτη φορά το 1952. Το Boeing 707, το πρώτο 

ευρέως επιτυχημένο εμπορικό αεροσκάφος, ήταν σε εμπορική χρήση για πάνω από 50 

χρόνια, από το 1958 έως το 2010 (Glancey, 2014). Το Boeing 747 ήταν το μεγαλύτερο 

επιβατικό αεροσκάφος από το 1970 μέχρι που το ξεπέρασε το Airbus A380 το 2005. 

1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Τα περισσότερα αεροπλάνα κατασκευάζονται από εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την 

παραγωγή τους σε ποσότητα για τους πελάτες τους. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία 

παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών ασφαλείας, μπορούν να διαρκέσουν από 

τέσσερα χρόνια για μικρά αεροπλάνα τύπου turboprop ή περισσότερο για μεγαλύτερα 

αεροπλάνα. (Kundu, 2010). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ορίζονται οι στόχοι και οι προδιαγραφές 

σχεδιασμού του αεροσκάφους. Αρχικά η εταιρεία παραγωγής χρησιμοποιεί σχέδια και 

εξισώσεις, προσομοιώσεις, δοκιμές σε αεροθαλάμους και πειραματισμούς για την 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς του αεροσκάφους. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν υπολογιστές 

για να σχεδιάσουν, προγραμματίσουν και διεκπεραιώσουν τις αρχικές προσομοιώσεις του 

αεροσκάφους. Στη συνέχεια μικρά μοντέλα και ομοιώματα των βασικών μερών του 
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αεροπλάνου δοκιμάζονται σε αεροθαλάμους για να πιστοποιηθεί η αεροδυναμική τους 

(Kundu, 2010). 

Όταν ο σχεδιασμός περάσει αυτές τις διαδικασίες, η εταιρεία κατασκευάζει έναν 

περιορισμένο αριθμό πρωτοτύπων για τις δοκιμές στο έδαφος. Αντιπρόσωποι από τις 

κυβερνητικές αρχές αεροπορίας της χώρας συνήθως πραγματοποιούν την πρώτη πτήση. Οι 

δοκιμαστικές πτήσεις συνεχίζονται μέχρι το αεροσκάφος να έχει εκπληρώσει όλες τις 

απαιτήσεις. Έπειτα η κυβερνητική αρχή αεροπορίας της χώρας εγκρίνει την παραγωγή από 

την εταιρεία. 

Υπάρχουν λίγες εταιρείες που κατασκευάζουν αεροπλάνα σε μεγάλη κλίμακα. Όμως, η 

παραγωγή ενός αεροπλάνου είναι μια διαδικασία η οποία για την ακρίβεια απαιτεί 

δεκάδες, ή ακόμη και χιλιάδες, άλλων εταιρειών και εργοστασίων, τα οποία 

παρασκευάζουν τα τμήματα που τοποθετούνται στο αεροπλάνο. Για παράδειγμα, μια 

εταιρεία μπορεί να είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των τροχών προσγείωσης, ενώ μια 

άλλη να είναι υπεύθυνη για το ραντάρ. Η παραγωγή αυτών των τμημάτων δεν περιορίζεται 

στην ίδια πόλη ή χώρα. Στην περίπτωση των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών 

αεροσκαφών, αυτά τα τμήματα προέρχονται από όλο τον κόσμο. 

Τα τμήματα αποστέλλονται από το κύριο εργοστάσιο στην εταιρεία παραγωγής των 

αεροπλάνων, όπου βρίσκεται η γραμμή παραγωγής. Στην περίπτωση των μεγάλων 

αεροπλάνων, είναι πιθανό να υπάρχουν γραμμές παραγωγής που είναι υπεύθυνες για την 

συναρμολόγηση των βασικών τμημάτων του αεροπλάνου, ειδικά για τα φτερά και την 

άτρακτο. 

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή, το αεροπλάνο ελέγχεται με αυστηρότητα για να βρεθούν 

τυχόν αστοχίες ή παραλείψεις. Μετά την έγκριση από τους επιθεωρητές, το αεροπλάνο 

εκτελεί μια σειρά από δοκιμαστικές πτήσεις ώστε να διασφαλιστεί πως όλα τα συστήματα 

λειτουργούν σωστά και πως μπορεί να πετάξει χωρίς προβλήματα. Αφότου περάσουν αυτές 

οι δοκιμές, το αεροπλάνο είναι έτοιμο να λάβει τις «τελικές πινελιές» (εσωτερική 

διαρρύθμιση, βάψιμο, κλπ), και μετά είναι έτοιμο προς παράδοση στον πελάτη (Airbus, 

n.d.). 

Τα πλέον διαδεδομένα, σχεδόν αποκλειστικά μέχρι σήµερα, αεροπορικά υλικά είναι τα 

κράµατα αλουμινίου. ∆εν έχουν τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει το καθαρό αλουμίνιο, 

ενώ παράλληλα διατηρούν σε σηµαντικό βαθµό τα πλεονεκτήματα του μετάλλου αυτού. 

Συγκεκριμένα, εξακολουθούν να διατηρούν το χαµηλό ειδικό βάρος, σε κάποιο βαθµό την 

αντοχή στη διάβρωση και την άριστη θερµική και ηλεκτρική αγωγιμότητα που προσφέρει 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81
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το καθαρό αλουμίνιο, ενώ παράλληλα έχουν μεγαλύτερη αντοχή και είναι λιγότερο ελατά. 

Το πρώτο κράµα αλουμινίου δημιουργήθηκε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα από τον 

Γερµανό μεταλλουργό Dr Alfred Wilma και συνδύαζε το αλουμίνιο µε τον χαλκό (σε 

περιεκτικότητα 4%). Παρουσίαζε χαµηλό ειδικό βάρος (2,7 Ν/m3) και υψηλή αντοχή (450 

ΜPa) µε όριο λειτουργίας τη μέγιστη θερμοκρασία των 660οC. Το κράµα αυτό ονοµάζεται 

Duralumin . Στη συνέχεια πολλά άλλα κράµατα αλουμινίου έκαναν την εµφάνιση τους σαν 

υλικό για την κατασκευή αεροπλάνων και εξαρτημάτων αυτού, όπως τα κράµατα 

αλουμινίου-ψευδαργύρου µε την υψηλότερη αντοχή όλων των κραµάτων. Επειδή τα πιο 

πάνω κράµατα δεν επιτυγχάνουν την αντίσταση στη διάβρωση στο βαθµό που το 

επιτυγχάνει το καθαρό μέταλλο, συνήθως ένα λεπτό στρώµα καθαρού αλουμινίου 

συγκολλείται µε πίεση στις δυο πλευρές του κράµατος. Το τελικό αυτό προϊόν ονοµάζεται 

Alclad. Τα πιο συνηθισμένα κράµατα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 

αεροσκαφών είναι τα προϊόντα σκλήρυνσης µε κατακρήμνιση της σειράς 2ΧΧΧ και 7ΧΧΧ. 

Συγκεκριμένα:  

 Σειρά κραµάτων αλουμινίου 2ΧΧΧ : 

Η σειρά των κραµάτων αλουμινίου 2ΧΧΧ περιέχουν χαλκό από 1,9-6,8% και συχνά 

συμπληρώνονται µε μαγγάνιο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Η σκλήρυνσή τους επιτυγχάνεται 

µε κατακρήμνιση (precipitation hardening). Τα κράµατα αυτά έχουν μικρή ταχύτητα 

διάδοσης των ρωγµών και άρα καλύτερη απόδοση στην κόπωση από τη σειρά κραµάτων 

7ΧΧΧ. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως τις κάτω επιφάνειες των πτερύγων και την 

επικάλυψη της ατράκτου. Τα κράµατα που χρησιμοποιούνται είναι τα 2024, 2224, 2324 και 

2524. Τα κράµατα αυτά συνήθως επιστρώνονται µε 99,34% καθαρό αλουμίνιο για βελτίωση 

της αντίστασης σε διάβρωση. 

 Σειρά κραµάτων αλουμινίου 7ΧΧΧ : 

Το κράµα «Αλουμίνιο –Ψευδάργυρος -Μαγνήσιο» προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατότητες 

σκλήρυνσης µε κατακρήμνιση (precipitation hardening) παρ’ ότι συνήθως προστίθεται στο 

κράµα αυτό και χαλκός, για την ενίσχυση έναντι της διάβρωσης και αντίστασης στις ρωγµές 

(παρ’ ότι ο βαθµός συγκολλησιµότητας μειώνεται). Όσο η σχέση ψευδαργύρου προς 

μαγνήσιο μεγαλώνει, τόσο μειώνεται η αντίσταση στη διάβρωση και άρα στην εµφάνιση 

ρωγµών. Αυτό ακριβώς το μειονέκτημα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ευρεία 

χρήση των κραµάτων αυτών. Η σύσταση των βασικών κραµάτων που χρησιμοποιούνται στο 

αεροπλάνο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. (Γρίμπα, 2010) 
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Πίνακας: Κράµατα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αεροσκαφών  

Κράµα αλουμινίου Σύνθεση 

2618  Al – 2.3Cu – 1.6Mg 

2024 Al – 4.4Cu – 1.5Mg – 0.6Mn 

7050 Al – 6.2Zn – 2.3Cu – 2.2Mg 

7075  Al – 5.6Zn – 2.5Mg – 1.6Cu 

7150  Al – 6.4Zn – 2.4Mg – 2.2Cu 

1.3 ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ 

Τα δομικά μέρη ενός αεροσκάφους σταθερών πτερύγων ονομάζεται κύριο σώμα. Τα 

τμήματα του μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους και τον σκοπό 

του. Οι πρώτοι τύποι αεροπλάνων κατασκευαζόταν συνήθως 

από ξύλο με υφασμάτινες επιφάνειες φτερών. Όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται 

κινητήρες στις μηχανοκίνητες πτήσεις, τον 20ό αιώνα, οι βάσεις τους κατασκευάστηκαν 

από μέταλλο. Καθώς οι ταχύτητες αυξανόταν ολοένα και περισσότερα τμήματα γινόταν 

μεταλλικά, και μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα περισσότερα 

αεροσκάφη ήταν μεταλλικά. Στη σύγχρονη εποχή, γίνεται αυξημένη χρήση σύνθετων 

υλικών. 

Στα δομικά τμήματα περιλαμβάνονται ( NASA, n.d.): 

 Μια ή περισσότερες οριζόντιες πτέρυγες (φτερά), συχνά σε σχήμα αεροτομής. Η 

πτέρυγα εκτρέπει τον αέρα προς τα κάτω καθώς το αεροσκάφος κινείται μπροστά, 

παράγοντας δύναμη άνωσης για την υποστήριξη του στην πτήση. Η πτέρυγα 

παρέχει επίσης σταθερότητα ώστε να αποφευχθεί η αριστερή ή δεξιά κίνηση κατά 

τη διάρκεια της σταθεράς πτήσης. 

 Μια άτρακτος, ένα μακρύ, λεπτό σώμα, συνήθως με κωνικές ή στρογγυλεμένες 

άκρες ώστε να κάνουν το σχήμα του ομαλό αεροδυναμικά. Η άτρακτος συνδέεται 

με τα άλλα τμήματα του αεροπλαισίου και συνήθως περιέχει σημαντικά 

αντικείμενα όπως το πιλοτήριο, τον χώρο ωφέλιμου φορτίου και τα συστήματα 

πτήσης. 

 Ένας κάθετος σταθεροποιητής ή πτερύγιο, που είναι μια κάθετη επιφάνεια που 

μοιάζει με φτερό τοποθετημένη στο οπίσθιο μέρος του αεροπλάνου και τυπικά 

προεξέχει πάνω από αυτό. Το πτερύγιο σταθεροποιεί την αριστερή ή δεξιά εκτροπή 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF_%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF_%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
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του αεροπλάνου και ελέγχεται από το πηδάλιο το οποίο ελέγχει την περιστροφή 

γύρω από αυτόν τον άξονα. 

 Ένας οριζόντιος σταθεροποιητής ή ουραίο πτερύγιο, συνήθως τοποθετημένο στην 

ουρά πλησίον του κάθετου σταθεροποιητή. Ο οριζόντιος σταθεροποιητής 

χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση του ύψους του αεροπλάνου (κίνηση πάνω 

ή κάτω) και ελέγχεται από τους ελκυστήρες που ελέγχουν αυτή την κίνηση. 

 Τροχοί προσγείωσης, ένα σύνολο τροχών, τροχοπεδών, ή φλοτέρ που στηρίζουν το 

αεροπλάνο όταν βρίσκεται στο έδαφος. Στα υδροπλάνα το κάτω μέρος της 

ατράκτου ή των φλοτέρ (πλωτές βάθρες) το υποστηρίζουν όταν βρίσκεται στο νερό. 

Σε μερικά αεροπλάνα οι τροχοί προσγείωσης ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της 

πτήσης ώστε να μειωθεί η αντίσταση. 

 

Εικόνα 1–Δομικά στοιχεία αεροπλάνου  ( NASA, n.d.) 

 
 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF
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1.4 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Η Αεροναυπηγική είναι η επιστήμη και το επάγγελμα που ασχολείται με την ανάπτυξη, το 

σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και τη λειτουργία των ιπτάμενων οχημάτων. 

Το 1960 ο όρος διευρύνθηκε για να περιλαμβάνει και οχήματα που κινούνται στο διάστημα. 

Η Αεροδυναμική αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Αεροναυπηγικής 

καθώς μελετά την κίνηση του αέρα και τους τρόπους που αυτός αλληλεπιδρά με τα 

αντικείμενα που βρίσκονται σε κίνηση, όπως τα Αεροσκάφη. 

Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η Αεροναυπηγική είναι θεμελιώδης για τη 

λειτουργία όλων των αεροσκαφών. Προωθητικά συστήματα με μεγάλη θερμοδυναμική και 

προωθητική απόδοση, δομές ελαχίστου βάρους και μέγιστης ανθεκτικότητας, εξωτερικά 

σχήματα ευσταθή κατά την πτήση και με μέγιστη αεροδυναμική αποδοτικότητα, 

συστήματα ελέγχου και κατευθύνσεως μεγάλης ακρίβειας και κατάλληλος σχεδιαστικός 

συμβιβασμός όλων των παραπάνω δίνει τη δυνατότητα στα αεροσκάφη να επιτυγχάνουν 

τις προβλεπόμενες επιδόσεις. 

Βασικές έννοιες αεροδυναμικής και δυνάμεις στο αεροσκάφος (ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, 2015) 

Η αεροδυναμική αποτελεί ένα από τα πεδία της μηχανικής των ρευστών και ασχολείται με 

την αλληλεπίδραση του αέρα κυρίως, με ένα κινούμενο σώμα. Το αεροσκάφος είναι μία 

τέτοια περίπτωση, καθώς εκμεταλλεύεται τη σχετική του κίνηση με την ατμόσφαιρα για να 

πετάξει. Σε αυτό το υποκεφάλαιο, μελετώνται τα φυσικά φαινόμενα και τα μέσα τα οποία 

χρησιμοποιούν οι μηχανικοί για την επίτευξη της πτήσης. Συγκεκριμένα, ακολουθεί 

αναφορά στις αεροτομές και τη βασική θεωρία γύρω από το θέμα, όπως και οι δυνάμεις οι 

οποίες ασκούνται σε ένα ιπτάμενο αεροσκάφος σε διάφορες καταστάσεις πτήσης 

(οριζόντια, ανοδική κ.ά.). 

Η τομή μιας πτέρυγας από επίπεδο παράλληλο του επιπέδου συμμετρίας του 

αεροσκάφους, ονομάζεται αεροτομή (airfoil) πτέρυγας. Υπό μια δισδιάστατη θεώρηση, η 

αεροτομή ορίζεται ως το γεωμετρικό σχήμα το οποίο όταν εκτίθεται σε ρεύμα αέρα, 

αναπτύσσει ανωστικές δυνάμεις, λόγω της ανισορροπίας στην κατανομή της πίεσης μεταξύ 

της πάνω και κάτω πλευράς του. Η χρησιμότητα αυτής της ιδιότητας χρίζει την αεροτομή ως 

καθοριστικό εργαλείο σε αμέτρητες εφαρμογές στη σύγχρονη βιομηχανία και την 

καθημερινή μας ζωή. Από τις πτέρυγες των αεροσκαφών και τις βαθμίδες των συμπιεστών 

μέχρι τον εξαερισμό κτιρίων και την άρδευση, η αεροτομή αποτελεί αναντικατάστατο 

κομμάτι στις πλείστες περιπτώσεις.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1960
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%89%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μπότος Βασίλειος Σελίδα 15 

Ντέσκος Λουκάς 

Μία απλοϊκή περιγραφή του τρόπου λειτουργίας, μπορεί να είναι η εξής: Η κυρτότητα της 

αεροτομής, «αναγκάζει» τη ροή να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα στη μία πλευρά σε 

σχέση με την άλλη, ούτως ώστε, να διατηρηθεί η ενέργεια του ρευστού, καθώς έχει 

μεγαλύτερη απόσταση να διανύσει στην πλευρά αυτή. Αυτό το φαινόμενο περιγράφεται 

από την εξίσωση του Bernoulli: 

Ε= 
  

 
 
 

 
      

όπου 

 Ε: ολική ενέργεια,  

 V: ταχύτητα ροής,  

 p: στατική πίεση,  

 ρ: πυκνότητα,  

 U: εσωτερική ενέργεια,  

 g: επιτάχυνση βαρύτητας,  

 z: υψομετρική διαφορά ή στάθμη.  

 

Στην περίπτωση των αερίων και ειδικά στις συνθήκες πτήσης ενός αεροσκάφους, αμελείται 

η επίδραση της βαρύτητας και η εσωτερική ενέργεια. Πολλαπλασιάζοντας με την 

πυκνότητα, προκύπτει η έκφραση της ολικής πίεσης, ως το άθροισμα δυναμικής (Q) και 

στατικής (p) πίεσης: 

    
  

 
   

Επομένως, η διαφορά ταχύτητας μεταξύ άνω και κάτω επιφάνειας προκαλεί ανισορροπία 

της πίεσης μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία δημιουργεί τη δύναμη της άνωσης. Ασφαλώς 

όμως, εφόσον η αεροτομή είναι ένα στερεό που αλληλεπιδρά με ρεύμα συνεκτικού 

ρευστού, είναι αναμενόμενη η ύπαρξη μίας δύναμης αντίστασης η οποία ονομάζεται 

οπισθέλκουσα. Οι δυνάμεις αυτές φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα: 
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Εικόνα 2 - Δυνάμεις και κατανομή πίεσης σε αεροτομή τοποθετημένη σε ρεύμα αέρα (ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, 2015) 

Όπου: 

 L (Lift): δύναμη άνωσης ή άνωση,  

 D (Drag): δύναμη αντίστασης ή οπισθέλκουσα,  

 M (Moment): ροπή,  

 U: ταχύτητα ροής.  

 

Η δύναμη της οπισθέλκουσας έχει την ίδια διεύθυνση με την ταχύτητα της ροής, ενώ η 

άνωση είναι κάθετη στην οπισθέλκουσα. 

 

 

Εικόνα 3 - Γεωμετρικά μεγέθη ανάλυσης των αεροτομών (ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, 2015) 
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Ορολογία γεωμετρικών μεγεθών των αεροτομών:  

 ακμή προσβολής ή πρόσπτωσης: το σημείο με τη μεγαλύτερη καμπυλότητα στο 

μπροστά μέρος της αεροτομής,  

 ακμή εκφυγής: το σημείο με τη μεγαλύτερη καμπυλότητα στο πίσω μέρος της 

αεροτομής,  

 χορδή (c): η ευθεία που ενώνει τις ακμές προσβολής και εκφυγής,  

 μέση γραμμή ή γραμμή καμπυλότητας (camberline): ο γεωμετρικός τόπος των 

σημείων που ισαπέχουν από την πάνω και την κάτω επιφάνεια της αεροτομής,  

 πάχος (t): η κατανομή του ποικίλει κατά μήκος της χορδής. Μετράται με δύο 

τρόπους, είτε κάθετα στη μέση γραμμή είτε κάθετα στη χορδή,  

 άνω επιφάνεια ή επιφάνεια αναρρόφησης: γενικά η μέση ταχύτητα είναι μεγαλύτερη 

από αυτή της ροής, ενώ η στατική πίεση είναι μικρότερη,  

 κάτω επιφάνεια ή επιφάνεια πίεσης: γενικά η μέση ταχύτητα είναι μικρότερη από 

αυτή της ροής, ενώ η στατική πίεση είναι μεγαλύτερη,  

 γωνία πρόσπτωσης (α): η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας της ροής 

με τη χορδή,  

 S: πτερυγική επιφάνεια,  

 b: εκπέτασμα,  

 γωνία κάτω ρεύματος (ε): η γωνία μεταξύ της διεύθυνσης της ελεύθερης ροής και 

της διεύθυνσης της ροής στην ακμή εκφυγής.  

1.5 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

Βασικό θεμέλιο της μηχανικής και της δυναμικής του αεροσκάφους και της όποιας σχετικής 

ανάλυσης, αποτελεί η αναγνώριση των βασικών ασκούμενων δυνάμεων στο αεροσκάφος 

και η διατύπωση των εξισώσεων ισορροπίας. Στην περίπτωση του αεροσκάφους αυτή η 

διατύπωση μεταβάλλεται ανάλογα με την κατάσταση πτήσης του αεροσκάφους. Οι βασικές 

καταστάσεις πτήσης που θα θεωρηθούν, όπως καταγράφονται από τους Etkin & Reid, 

αποτελούν τις διάφορες περιπτώσεις πτήσης σταθερής ταχύτητας (οριζόντια, ανοδική ή 

καθοδική), επιταχυνόμενη κίνηση και περιστροφή.  

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι παρακάτω τέσσερις δυνάμεις είναι κοινές:  

 Η άνωση (L): παράγεται κατά την κίνηση του αεροσκάφους από τις αεροδυναμικά 

διαμορφωμένες συνιστώσες του αεροσκάφους (κυρίως από την πτέρυγα).  

 Το βάρος (W-Weight): η δύναμη της βαρύτητας με φορά προς τη γη. 
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 Η ώση (T-Thrust): η δύναμη που ασκούν οι κινητήρες του αεροσκάφους.  

 Η οπισθέλκουσα (D): η δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση του αεροσκάφους. 

Είναι δηλαδή αντίθετη της ώσης και κάθετη με την άνωση.  

 

Εικόνα 4 - Ανάλυση δυνάμεων στο αεροσκάφος (ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, 2015) 

  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μπότος Βασίλειος Σελίδα 19 

Ντέσκος Λουκάς 

2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD-CAM-CAE 

Ως σχεδιομελέτη και παραγωγή με χρήση υπολογιστή ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας των 

υπολογιστών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος και ιδιαίτερα στην δημιουργία, 

μεταβολή, ανάλυση, βελτιστοποίηση της μορφής και τον προγραμματισμό των 

παραγωγικών διαδικασιών του προϊόντος. Στηρίζεται κυρίως στην τεχνολογία των 

γραφικών, των βάσεων δεδομένων, της μαθηματικής μοντελοποίησης, της προσομοίωσης 

και του ελέγχου των δεδομένων, και αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου 

του προϊόντος, που περιγράφει όλο τον κύκλο ανάπτυξης και εισαγωγής του προϊόντος 

στην αγορά. Βασικός παράγοντας στην διαδικασία της σχεδιομελέτης είναι η δημιουργία 

του γραφικού μοντέλου του προϊόντος, με τα συστήματα μοντελοποίησης με υπολογιστή 

(Computer Aided Design– CAD), που στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από 

κάθετες εφαρμογές. Όπως: 

 Παρουσίαση του προϊόντος στον πελάτη με χρήση τεχνικών φωτορεαλισμού. Στο 

ψηφιακό προϊόν μπορεί να γίνει απόδοση της υφής και του χρώματος των επιφανειών, 

να γίνει προσομοίωση σε υπολογιστή των συνθηκών λειτουργίας και φωτισμού και να 

ενοποιηθεί στον τελικό χώρο λειτουργίας με χρήση εικόνων ή άλλων μοντέλων 

αντικειμένων από το φυσικό ή το τεχνητό περιβάλλον. 

 Προγραμματισμό των παραγωγικών διαδικασιών, κυρίως σε μηχανές ψηφιακής 

καθοδήγησης (Computer Numerical Control- CNC), με χρήση των συστημάτων 

σχεδιασμού παραγωγής με χρήση υπολογιστή – Computer Aided Manufacture–CAM). 

Τα συστήματα CAMμπορούν να προσομοιώσουν την κίνηση του κοπτικού εργαλείου 

της εργαλειομηχανής και να ελέγξουν την μορφή του μοντέλου και την ακρίβεια της 

κατεργασίας πριν από την πραγματική εκτέλεση των κατεργασιών στην 

εργαλειομηχανή. 

 Ανάλυση και βελτιστοποίηση μορφής και λειτουργίας με χρήση των συστημάτων 

μοντελοποίησης και ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία (Computer Aided Engineering-

CAE, Finite Elements Method - FEM) για μια πληθώρα εφαρμογών, όπως τον έλεγχο 

αντοχής, την συμπεριφορά σε ροή, τη κατεργασιμότητα, κ.λπ. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης παρουσιάζονται γραφικά στην οθόνη, για αξιολόγηση του αποτελέσματος 

και βελτιστοποίηση της μορφής ή των λειτουργικών χαρακτηριστικών του προϊόντος ,ή 

της κατεργασίας παραγωγής του. 

 Ταχεία παραγωγή πρωτοτύπου και παραγωγή του προϊόντος (Rapid Prototyping and 

Manufacturing). Παραγωγή πρωτοτύπων ή τελικών προϊόντων άμεσα από το 
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τρισδιάστατο μοντέλο CAD, με χρήση ειδικών μηχανών και σε μικρή ποσότητα 

παραγωγής, με σκοπό την παρουσίαση ή την δοκιμή του πρωτότυπου, ή την παραγωγή 

μικρών ποσοτήτων παραγωγής. 

 Ανάλυση της λειτουργικότητας του πρωτοτύπου με την χρήση τεχνικών εικονικής 

πραγματικότητας (εικονικό ή πλασματικό πρωτότυπο – Virtual Prototype), με κύριο 

στόχο την μείωση ή ακόμα και εξάλειψη του αριθμού των απαιτούμενων φυσικών 

πρωτοτύπων καθώς και για την αξιολόγηση των τεχνικών λύσεων σε πρώιμο στάδιο. Η 

ανάλυση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με άλλα συστήματα ανάλυσης και συστήματα 

φωτορεαλισμού για την προσομοίωση και αξιολόγηση των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του πρωτοτύπου. 

 Επικοινωνία μεταξύ συνεργαζόμενων ομάδων σε τοπικό ή απομακρυσμένο δίκτυο. Η 

ανάπτυξη του προϊόντος είναι αποτέλεσμα συλλογικής δράσης ομάδων εργασίας που 

μπορεί να μην βρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας.  Οι εφαρμογές αυτές συνεισφέρουν 

στην καλύτερη επικοινωνία της ομάδας και προσφέρουν ανταλλαγή δεδομένων για την 

μεταφορά των μοντέλων, ανταλλαγή εικόνων, μεταφορά αποτελεσμάτων και 

απομακρυσμένη χρήση ειδικών προγραμμάτων, μεταξύ διαφορετικών χρηστών, 

ομάδων ή διαφορετικών συστημάτων.  

 Ανάλυση της μεθόδου παραγωγής, με την χρήση τεχνικών εικονικής πραγματικότητας 

(εικονική ή πλασματική παραγωγή και συναρμολόγηση,virtual manufacturingκαι virtual 

assembly), όπου μπορεί να γίνει προσομοίωση όλης της γραμμής παραγωγής ή της 

γραμμής συναρμολόγησης, για την αξιολόγηση της μεθόδου παραγωγής ή της 

δυνατότητας συναρμολόγησης σε πρώιμο στάδιο πριν από κάθε παραγγελία οδηγών, 

σφικτήρων, ιδιοσκευών ή εργαλείων και άλλων αυτοματοποιημένων συστημάτων. 

Βασικός σκοπός της χρήσης όλων των συστημάτων σχεδιομελέτης και παραγωγής με 

υπολογιστή είναι η ανάπτυξη των προϊόντων από την αρχή, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο 

ανάπτυξης και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η χρήση τους, σε συνδυασμό με τις 

συγγενείς προς αυτά τεχνολογίες και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη του προϊόντος,  

μπορεί να μειώσει τον αριθμό των σφαλμάτων  και των μη επιθυμητών διορθώσεων και 

επαναλήψεων σε όλη την διαδικασία ανάπτυξης, να βελτιώσει τον έλεγχο του προϊόντος σε 

πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, πριν από την εισαγωγή του στην αγορά και την χρήση του από 

τον πελάτη, συνδυάζοντας μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης. Αποτελούν ίσως 

την πιο σημαντική και απαραίτητη τεχνολογία για την ανάπτυξη κάθε προϊόντος. (Μπιλάλης 

Νικόλαος, 2009) 
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2.1 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Η ανάπτυξη ενός προϊόντος είναι μια σύνθετη διαδικασία που ακόμα και για σχετικά απλά 

προϊόντα διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα και συνήθως εκτελείται από μία διατμηματική  

ομάδα ανάπτυξης, ώστε να παραχθεί το σωστό προϊόν πριν από την εισαγωγή του στην 

αγορά. Στην ανάπτυξη ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία  λογισμικού, 

πολλά από τα οποία αποτελούν και προϊόν ιδίας ανάπτυξης από τις εταιρείες που 

αναπτύσσουν τα προϊόντα. Σε μεγάλα έργα αναφέρονται περιπτώσεις που 

χρησιμοποιούνται περισσότερα από 100 εργαλεία λογισμικού. Η τεχνολογία του  CAD/CAM 

ξεκίνησε άλλωστε και αυτή από την ίδια ανάπτυξη των εταιρειών και στην συνέχεια 

δημιουργήθηκαν ειδικευμένες εταιρείες παροχής των συστημάτων. 

Τα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος διακρίνονται σε 4 κύριες φάσεις, στον προσδιορισμό, 

την σχεδιομελέτη, το πρωτότυπο και την παραγωγή του προϊόντος. Τα τέσσερα αυτά 

στάδια δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Υπάρχει επικάλυψη και συνεχής ανταλλαγή 

πληροφόρησης, τόσο προς μετέπειτα στάδια, όσο και από τα μετέπειτα προς τα 

προηγούμενα στάδια μετά την ολοκλήρωσή τους. Αποφάσεις και επιλογές που 

λαμβάνονται στα πρώτα στάδια επηρεάζουν τις εργασίες στα επόμενα στάδια, και συχνά 

από την εκτέλεση των τελευταίων εργασιών πρέπει να αλλάξουν οι αρχικές αποφάσεις και 

επιλογές, όπως υλικά, ακρίβεια, ανοχές, κ.λπ. Όσο περισσότερο προχωράει η διαδικασία 

της ανάπτυξης, τόσο περισσότερο είναι και το τεχνικό έργο που απαιτείται και τόσο πιο 

έντονη είναι η χρήση ειδικευμένων εργαλείων σχεδιομελέτης με υπολογιστή.  

Η εφαρμογή των συστημάτων CAD σε όλη την διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος γίνεται ως 

εξής: 

 Η μορφή του προϊόντος αποδίδεται στο στάδιο της σύλληψης του προϊόντος με την 

βοήθεια συστήματος  Computer Aided Industrial Design ή με αντιγραφή του 

πρωτότυπου (reverse engineering). 

 Η μορφή μεταφέρεται σε σύστημα μοντελοποίησης CAD, όπου συμπληρώνεται και 

τελειώνει η μορφή του, η συναρμολόγησή του και δημιουργείται το πλέγμα των 

πεπερασμένων στοιχείων. 

 Το πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων μεταφέρεται σε σύστημα ανάλυσης 

Computer Aided Engineering και σε συστήματα ειδικών εφαρμογών. 
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 Το αρχείο CAD μεταφέρεται στο σύστημα Computer Aided Process Planning για την 

προετοιμασία του πλάνου κατεργασίας και στην συνέχεια γίνεται ο 

προγραμματισμός των εργαλειομηχανών ψηφιακής καθοδήγησης με τα συστήματα   

Computer Aided Manufacture. 

 Εξετάζεται η συμπεριφορά του προϊόντος σε σχεδόν πραγματικές συνθήκες 

εργασίας, η δυνατότητα συναρμολόγησής του και η παραγωγή του προϊόντος στο 

σύστημα παραγωγής με τα συστήματα πλασματικού πρωτοτύπου και πλασματικής 

παραγωγής.  (Μπιλάλης Νικόλαος, 2009) 

2.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων CAD που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

διαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντος. Τα εργαλεία αυτά κατατάσσονται στις 

παρακάτω κύριες κατηγορίες. 

 Εργαλεία σύλληψης του προϊόντος : βιομηχανικός σχεδιασμός και αντίστροφη 

σχεδίαση. Ονομάζονται και συστήματα Computer Aided Industrial Design –CAID ή 

Computer Aided Styling –CAS. Εφαρμόζονται κυρίως για σχεδίαση, μοντελοποίηση 

και προσομοίωση χωρίς να μας ενδιαφέρει η ακρίβεια του δημιουργημένου 

μοντέλου και χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθετες εφαρμογές. 

 Εργαλεία για σχεδίαση, μοντελοποίηση με απόδοση της ακριβούς μορφής των 

αντικειμένων, δημιουργίας συναρμολογήσεων και προσομοίωσης. Αποτελούν και 

τον κύριο κορμό των συστημάτων σχεδιομελέτης και είναι αυτά που ονομάζονται 

και συστήματα CAD. Η έμφαση στα συστήματα αυτά είναι η ακρίβεια και στην 

πληρότητα του μοντέλου, γιατί το μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια σε 

όλες τις κάθετες εφαρμογές. 

 Εργαλεία για ανάλυση συμπεριφοράς σε συνθήκες λειτουργίας. Είναι τα 

συστήματα μοντελοποίησης και ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία – Finite 

Element Method και Finite Element Analysis. Ονομάζονται και συστήματα 

ανάλυσης –Computer Aided Engineering (CAE). 

 Εργαλεία για μελέτη και προσομοίωση παραγωγής. Οι κατεργασίες για την 

παραγωγή του προϊόντος προγραμματίζονται με τα συστήματα σχεδιασμού 

κατεργασιών με χρήση υπολογιστή –Computer Aided Process Planning – CAPP και 

ο προγραμματισμός των εργαλειομηχανών ψηφιακής καθοδήγησης με τα 

συστήματα παραγωγής με χρήση υπολογιστή – Computer Aided Manufacture –

CAM. 
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 Εργαλεία για ειδικές εφαρμογές, όπως μελέτη ανοχών, επικοινωνίας με άλλα 

συστήματα σχεδιασμού, συστήματα διαχείρισης του κύκλου ζωής, και συστήματα 

συνεργατικής σχεδίασης. 

 Εργαλεία δημιουργίας του πλασματικού πρωτότυπου και της πλασματικής 

παραγωγής που συνδυάζουν τα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με τα 

συστήματα εικονικής πραγματικότητας. Κάνουν χρήση ειδικού εξοπλισμού και 

λογισμικού, και χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το 

πρωτότυπο ή την παραγωγή και την συναρμολόγηση του προϊόντος.   (Μπιλάλης 

Νικόλαος, 2009) 

Στην συνέχεια δημιουργείται η συναρμολόγηση των υποσυστημάτων και του τελικού 

προϊόντος.  
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3. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Η αντίστροφη μηχανική (RE) είναι μια διαδικασία μέτρησης, ανάλυσης και δοκιμών για την 

αναδημιουργία της κατοπτρικής εικόνας ενός αντικειμένου ή για την ανάκτηση ενός 

παρελθοντικού γεγονότος. Είναι η τεχνολογία της επανασχεδίασης, ένας οδικός χάρτης που 

οδηγεί στην ανασυγκρότηση και την αναπαραγωγή. Είναι επίσης η τέχνη της εφαρμοσμένης 

επιστήμης για τη διατήρηση του σχεδιαστικού σκοπού του αρχικού αντικειμένου. Η 

αντίστροφη μηχανική μπορεί να εφαρμοστεί για να δημιουργηθούν εκ νέου υψηλής αξίας 

διαφημιστικά προϊόντα για επιχειρηματικά κέρδη  ή για να δημιουργηθούν ανεκτίμητα 

μέρη παλαιού τύπου για ιστορική αποκατάσταση. Για να ολοκληρώσει αυτό το έργο ο 

μηχανικός χρειάζεται να κατανοήσει την λειτουργικότητα του αρχικού μέρους και των 

δεξιοτήτων του για την αναπαραγωγή των χαρακτηριστικών του λεπτομερώς. (Wang, 2011) 

Οι κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο έχουν ασκήσει αντίστροφη μηχανική στην ανάπτυξη 

του προϊόντος τους. Οι νέες αναλυτικές τεχνολογίες, όπως η τρισδιάστατη (3D) σάρωση με 

λέιζερ και μικροσκοπία υψηλής ανάλυσης, έχουν κάνει την αντίστροφη μηχανική 

ευκολότερη, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να μάθουμε. Αρκετοί 

επαγγελματικοί οργανισμοί έχουν παράγει τους ορισμούς της αντιστροφής μηχανικής για 

δική τους προοπτική. Η κοινότητα Σχεδιαστών Μηχανικών (Society of Manufacturing 

Engineers) δηλώνει ότι η πρακτική της αντίστροφης μηχανικής είναι να ξεκινάει με ένα 

τελικό προϊόν ή μία τελική μέθοδο και να λειτουργεί αντίστροφα με τρόπο λογικό για να 

ανακαλυφθεί η βασική νέα τεχνολογία "(Francis, 1988). Αυτή η δήλωση τονίζει ότι η 

αντίστροφη μηχανική επικεντρώνεται στη διαδικασία και στην ανάλυση της επανεμφάνισης 

σε αντίθεση με τη δημιουργία και στην καινοτομία, τα οποία διαδραματίζουν 

σημαντικότερο ρόλο στην εφεύρεση. Η αντίστροφη μηχανική είναι μια διαδικασία για να 

καταλάβεις πώς παράγεται ένα κομμάτι, όχι για να εξηγήσει γιατί είναι σχεδιασμένο αυτό 

το κομμάτι. Η λειτουργικότητα του αρχικού μέρους έχει ήδη αποδειχθεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις. (Wang, 2011) 

Σήμερα, όλες οι εταιρείες έχουν μελετήσει την διαδικασία της αντίστροφης σχεδίασης, 

έχουν αναπτύξει ισχυρά εργαλεία που τις διευκολύνουν να συμπιέζουν τον κύκλο 

ανάπτυξης του προϊόντος. Χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία εφαρμογών, όπως παραγωγή, 

βιομηχανικό σχεδιασμό, ιατρικές εφαρμογές, αποτύπωση εκθεμάτων πολιτιστικής 

κληρονομιάς κ.α. Για παράδειγμα, όταν ένα μοντέλο αυτοκινήτου εισάγεται στην αγορά, οι 

ανταγωνιστές μπορεί να αγοράσουν ένα και να το αποσυναρμολογήσουν για να μάθουν 

πως έχει κτιστεί και πως δουλεύει. Στη δημιουργία λογισμικού, ένας καλός πηγαίος κώδικας 
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μπορεί να είναι μια παραλλαγή ενός άλλου καλού πηγαίου κώδικα. Σε ορισμένες  

εφαρμογές, όπως το styling των αυτοκινήτων, οι σχεδιαστές μπορεί να μορφοποιήσουν τις 

ιδέες τους με μαλακά/εύπλαστα υλικά, όπως πηλός, πλαστελίνη, ξύλο, αφρώδες ελαστικό, 

αλλά το μοντέλο  CAD είναι απαραίτητο στη συνέχεια. Όσο περισσότερη οργανική μορφή 

έχει ένα προϊόν, τόσο πιο δύσκολη και αποδοτική είναι  απόδοση της μορφής του από το 

σύστημα CAD. To τελικό μοντέλο στον υπολογιστή μπορεί να μην έχει την ακριβή 

επιθυμητή μορφή. Οι διαδικασίες αυτές έχουν επίσης σημασία και για εταιρείες που 

αναπαράγουν εξαρτήματα άμεσα από λειτουργικά δοκίμια. Ανταλλακτικά για παρωχημένα 

μηχανήματα, αντίγραφα παλαιών εργαλείων, ή επανασχεδίαση ξένων προϊόντων με νέα 

μορφή, είναι περιπτώσεις χρήσης της αντίστροφης σχεδίασης. Η λύση σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις είναι η αντίστροφη μηχανική, δηλαδή η διαδικασία χρήσης του φυσικού 

πρωτοτύπου ως αποκλειστική πηγή πληροφόρησης για τη δημιουργία του ψηφιακού 

πρωτοτύπου. (Μπιλάλης Νικόλαος, 2009) 

Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης μεθόδου αντίστροφης μηχανικής είναι: 

 Ο αρχικός παραγωγός δεν είναι διαθέσιμος, αλλά ένας πελάτης ζητάει το προϊόν, 

π.χ. ανταλλακτικά πλοίων, αεροπλάνων, κ.λπ. , όταν το σκάφος έχει αποσυρθεί. 

 Ο αρχικός παραγωγός δεν υφίσταται, π.χ. το προϊόν έχει αποσυρθεί. 

 Η τεκμηρίωση του δεν υφίσταται ή έχει χαθεί. 

 Επιθεώρηση ή ποιοτικός έλεγχος, σύγκριση ενός κατεργασμένου εξαρτήματος με 

τις πραγματικές του διαστάσεις, όπως λαμβάνονται από ένα σύστημα. 

 Μερικά από τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά του αντικειμένου πρέπει να 

απαλειφθούν. 

 Ενίσχυση των καλών χαρακτηριστικών σε ορίζοντα χρόνο. 

 Ανάλυση των καλών και των κακών χαρακτηριστικών στα προϊόντα των 

ανταγωνιστών. 

 Δημιουργία νέων μεθόδων βελτίωσης της διαδικασίας ανάπτυξης των προϊόντων. 

 Δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου από αγάλματα για τη δημιουργία, μεγέθυνση 

και κίνηση σε παιχνίδια και ταινίες ή για αναπαραγωγή του μοντέλου. 

 Αρχιτεκτονικές εφαρμογές καθώς και τεκμηρίωση και μετρήσεις. 

 Προσαρμογή ρούχων, υποδημάτων σε ανθρωποειδή και αποτύπωση των 

ανθρωπομορφικών χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού. 

 Εφαρμογή σε προσθετικές χειρουργικές επεμβάσεις(κρανιακά, οδοντικά κ.α. 

εμφυτεύματα) , με τη χρήση ιατρικών δεδομένων (π.χ. δεδομένα από αξονικό ή 
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μαγνητικό τομογράφο) για τη σχεδίαση εμφυτευμάτων προσαρμοσμένων ειδικά 

στην περίπτωση κάθε ασθενή και τη μοντελοποίηση ανθρώπινων μελών για τη 

κατάστρωση των χειρουργικών επεμβάσεων. 

Τελευταία, η διαδικασία έχει εμπλουτιστεί και με ειδικό λογισμικό που προδίδει νέα 

σημασία στην αντίστροφη σχεδίαση. Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται για τη σύλληψη της 

γεωμετρίας του εξαρτήματος, την  παρουσίαση της τρισδιάστατης μορφής, την εκτέλεση 

των απαιτούμενων αλλαγών στο μοντέλο, τη δοκιμή της απόδοσης και την προσομοίωση 

της διαδικασίας παραγωγής και ελέγχου, χωρίς την παραγωγή του πραγματικού 

πρωτοτύπου. 

Η στρατηγική για την αντίστροφη μηχανική πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Αιτίες για την χρήση της. 

 Αριθμό αντικειμένων που θα σαρωθούν σε μία ή περισσότερες σαρώσεις. 

 Μέγεθος αντικειμένου, μικρό – μεγάλο. 

 Πολυπλοκότητα, πολύπλοκο-απλό. 

 Υλικό, σκληρό-μαλακό. 

 Εξωτερική επιφάνεια, στιλπνή-λαμπερή. 

 Γεωμετρία, οργανική-πρισματική, εσωτερική-εξωτερική. 

 Απαιτούμενη ακρίβεια, γραμμική-ογκομετρική. 

3.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο μηχανολογικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία σχεδιασμού ενός συστήματος, ενός 

εξαρτήματος, ή μιας διαδικασίας για να ικανοποιηθούν οι μηχανικές προκλήσεις και οι 

επιθυμητές ανάγκες. Επικεντρώνεται στη δημιουργικότητα και τη πρωτοτυπία. Ωστόσο, η 

αντίστροφη μηχανική επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και ανάλυση για την επανεξέταση 

των αρχικών τμημάτων, συνδυάζοντας ρεαλιστικούς περιορισμούς με εναλλακτικές λύσεις 

μηχανικής. Η αντίστροφη μηχανική έχει γίνει μια συνήθης τακτική για τους μηχανικούς που 

χρειάζεται να αναπαραγάγουν ή να επιδιορθώσουν ένα φθαρμένο στοιχείο όταν δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα πρωτότυπα δεδομένα ή προδιαγραφές. Η τεχνολογία της αντίστροφης 

μηχανικής είναι εφικτό να αποδώσει νέα σχέδια παλιών στοιχείων. Η αντίστροφη μηχανική 

είναι μια διαδικασία επανασχεδίασης από την κορυφή προς τα κάτω, ενώ ο σχεδιασμός 

μιας μηχανής ή ενός στοιχείου είναι μια διαδικασία δημιουργίας από τη βάση προς τα 

πάνω. Στην διαδικασία της αντίστροφης μηχανικής ένα υφιστάμενο και μερικές φορές 
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φθαρμένο κομμάτι μετριέται και αναλύεται με κατάλληλη μεθοδολογία για την 

επαναδημιουργία ενός σχεδίου για μελλοντική παραγωγή. Σε μια διαδικασία σχεδιασμού 

μηχανής, το σχέδιο δημιουργείται αρχικά από μία νέα ιδέα ή καινοτομία και η παραγωγή 

του αντικειμένου ακολουθεί. Το πρώτο βήμα της αντίστροφης μηχανικής είναι η μέτρηση 

και η απόκτηση δεδομένων ενός υπάρχοντος αντικειμένου. Αυτές οι συλλεγμένες 

πληροφορίες αναλύονται και ερμηνεύονται. Κατά την διάρκεια της ανάλυσης δεδομένων, ο 

μηχανικός πρέπει να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερες σχετικές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένης της διαθέσιμης τεκμηρίωσης, των υφιστάμενων τεχνικών 

δεδομένων και των μη κατεχόντων σχεδιαγραμμάτων. Είναι επίσης σημαντικό να 

εντοπιστεί τυχόν μηχανική έλλειψη όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μια επιτυχημένη τεχνική 

αντίστροφης μηχανικής απαιτεί επαρκή εξοικείωση και επαρκή γνώση του μέρους που 

υποβάλλεται σε αυτή. Αν και ο πρωταρχικός σκοπός της αντίστροφης μηχανικής ενός 

γνήσιου αντικειμένου OEM (Original Equipment Manufacturer), είναι να το μιμηθεί και να 

το αντιγράψει, συνήθως το αναπαραγόμενο αντικείμενο δεν είναι ίδιο με το αρχικό 

κομμάτι. Μπορεί να είναι συγκρίσιμο, αλλά είναι απίθανο να φέρουν τις ίδιες ανοχές 

διαστάσεων και ίδιες διαδικασίες παραγωγής. Ωστόσο, τα αντικείμενα με αντίστροφη 

μηχανική θα πρέπει να μοιάζουν με τα αρχικά εξαρτήματα όσο το δυνατόν καλύτερα. Στον 

τομέα της αεροπορίας, τα μέρη που κατασκευάστηκαν με αντίστροφη μηχανική (ΡΜΑ Parts: 

Parts Manufacturer Approval) προτιμάται να είναι τα ίδια, όσο αυτό είναι δυνατόν, με τα 

γνήσια τμήματα για την εξασφάλιση της ίδιας λειτουργικότητας και της ασφάλειας. 

Περιστασιακά, τα μέρη PMA δέχονται κάποια βελτίωση. Είναι πρόκληση να καθοριστεί 

πόση "βελτίωση" είναι απoδεκτή για ένα τμήμα PMA που δημιουργείται με αντίστροφη 

μηχανική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αντίστροφη μηχανική είναι μία από τις λίγες 

επιλογές που έχουν οι μηχανικοί για να ολοκληρώσουν ένα έργο. Για παράδειγμα, όταν τα 

δεδομένα ενός αρχικού σχεδίου ΟΕΜ δεν είναι διαθέσιμα αλλά απαιτείται επισκευή στο 

πρωτότυπο, ή όταν ο σχεδιαστής έχει πλέον αποσυρθεί, αλλά χρειάζονται περισσότερα 

στοιχεία. (Wang, 2011) 

3.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – 3D SCANNING 

Η αντίστροφη μηχανική είναι μια πολύ επιστημονική γενική επιστήμη και ουσιαστικά 

μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε πεδίο παγκοσμίως. Οι κύριες εφαρμογές της αντιστροφής 

μηχανικής είναι είτε να δημιουργήσει ξανά μια κατοπτρική εικόνα του αρχικού τμήματος, 

να αποκωδικοποιήσει τον μηχανισμό μιας λειτουργίας, ή να αναπαράγει τα γεγονότα του τι 

συνέβη. Είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη σε βιομηχανίες λογισμικού και τεχνολογίας 

πληροφοριών, από την ανάπτυξη λογισμικού μέχρι την ασφάλεια δικτύου στο διαδίκτυο. 
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Χρησιμοποιείται επίσης για την ανακατασκευή γεγονότων λίγο πριν και αμέσως μετά τα 

ατυχήματα στην αεροπορία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλες μεταφορικές 

βιομηχανίες. Η εγκληματολογική επιστήμη είναι άλλη μία περιοχή όπου η αντίστροφη 

μηχανική χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην επίλυση του μύθου. Άλλα πεδία, όπως τα 

ιατρικά συστήματα, η αρχιτεκτονική και η πολιτικός μηχανική, η ναυπηγική βιομηχανία και 

γκαλερί τέχνης, βρίσκουν επίσης πολλές εφαρμογές αντίστροφης μηχανικής. 

Η γενική διαδικασία της αντίστροφης μηχανικής είναι μια τριφασική διαδικασία όπως 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Εικόνα 5 - Γενικευμένη διαδικασία αντίστροφης μηχανικής (Wang, 2011) 

Η γενικευμένη διαδικασία της αντίστροφης μηχανικής εκτελείται σε 3 στάδια: 

 Στάδιο 1: Σάρωση και Συλλογή 3D δεδομένων 

 Στάδιο 2: Επεξεργασία των Δεδομένων Σάρωσης 

 Στάδιο 3: Εφαρμογές 

Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί πρέπει να λάβει υπόψη τα παρακάτω: 
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 Λόγος όπου χρησιμοποιούμε αντίστροφη μηχανική σε ένα αντικείμενο 

 Αριθμό των μερών που θα σαρωθούν- απλά ή πολλαπλά 

 Μέγεθος του αντικειμένου- μικρό ή μεγάλο 

 Πολυπλοκότητα αντικειμένου- απλή ή σύνθετη 

 Υλικό του αντικειμένου - σκληρό ή μαλακό 

 Φινίρισμα του αντικειμένου - λαμπερό ή θαμπό 

 Γεωμετρία του αντικειμένου - οργανική ή πρισματική και εσωτερική ή εξωτερική 

 Απαιτείται ακρίβεια – γραμμική ή ογκομετρική 

Στο πρώτο στάδιο της σάρωσης επιλέγεται η κατάλληλη τεχνική για αυτή, προετοιμάζεται 

το αντικείμενο για την σάρωση και στην συνέχεια εκτελείται η σάρωση, που πρέπει να 

καλύπτει όλα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου, όπως σκαλοπάτια, αυλάκια, 

εσοχές, οπές. Η σάρωση γίνεται με τρισδιάστατους σαρωτές, που είναι δύο ειδών: σάρωσης 

με αισθητήριο επαφής, ή οπτικής σάρωσης χωρίς επαφή. 

Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εργαλειομηχανή μέτρησης 

συντεταγμένων (coordinate measuring machine- CMM) για την αποτύπωση της επιφάνειας 

του εξαρτήματος, όταν απαιτεί μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις, όπως είναι οι εφαρμογές 

ποιοτικού ελέγχου, ή μια απλή εργαλειομηχανή CNC στην οποία έχει προσαρμοστεί η ακίδα 

επαφής, όταν οι απαιτήσεις ακρίβειας δεν είναι πολύ μεγάλες. Η ακίδα ακολουθεί 

αυτόματα το περίγραμμα του αντικειμένου. Η ακρίβεια αυτών των ακίδων είναι σε μηχανές 

CMM της τάξης +0,01 έως 0,02 mm. Η μέθοδος αυτή εξαρτάται από το μέγεθος του 

αντικειμένου που θα σαρωθεί και η διαδικασία σάρωσης μπορεί  να είναι εξαιρετικά 

χρονοβόρα. Επίσης, η ακίδα πιέζει το αντικείμενο για να μετρήσει τις συντεταγμένες του 

κάθε σημείου. Η πίεση αυτή, παρότι είναι μικρή, μπορεί να καταστήσει την μέθοδο αυτή 

ακατάλληλη για μαλακά ή ελατά υλικά, όπως π.χ. τα ελαστικά. 

 

Στην δεύτερη μέθοδο, το σύστημα ελέγχου οδηγεί το σύστημα σάρωσης σε συνεχή πορεία 

και συλλέγει εκατοντάδες ή χιλιάδες ανεξάρτητα σημεία για να ορίσει την πραγματική 

γεωμετρία του εξαρτήματος. Όσο περισσότερα σημεία συλλέγονται, τόσο μεγαλύτερη είναι 

η ακρίβεια αναπαράστασης. Τα συστήματα σάρωσης χωρίς επαφή μπορεί να είναι laser ή 

οπτικά, μπορεί να είναι γρήγορα στην σάρωση ακόμα και για πολύπλοκα και μεγάλα 

αντικείμενα, αλλά παρουσιάζουν και ορισμένους περιορισμούς, όπως: 
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 Τυπική ακρίβεια ±0,025 έως 0,2 mm. 

 Μερικές συσκευές έχουν πρόβλημα δημιουργίας δεδομένων που περιγράφουν 

επιφάνειες που είναι παράλληλες προς τον άξονα του Laser. 

 Τα περισσότερα συστήματα εκπέμπουν φώς το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 

πρόβλημα όταν προσπίπτει πάνω σε λαμπερές επιφάνειες, με αποτέλεσμα να 

απαιτείται μια προεργασία στην επιφάνεια πριν από την σάρωση (προσωρινή 

κάλυψη με στρώμα πούδρας πριν την σάρωση). Πολλά εξαρτήματα, ανάλογα με 

την διαμόρφωση, απαιτούν την επανατοποθέτηση ή την περιστροφή του 

αντικειμένου σε διάφορες θέσεις, ώστε να αποτυπωθεί μια εσοχή ή ένα 

χαρακτηριστικό που έχει παραλειφθεί αρχικές σαρώσεις. 

Αυτοί οι προβληματισμοί περιορίζουν την χρήση των συσκευών σε εφαρμογές μηχανικού, 

όπου η ακρίβεια είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την ταχύτητα. Όμως οι 

συσκευές αυτές βελτιώνονται συνεχώς σε όλα τα παραπάνω προβλήματα. 

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων της σάρωσης. Γίνεται σε δύο 

φάσεις: επεξεργασία του νέφους σημείων και επεξεργασία του πολυγωνικού πλέγματος 

που προκύπτει.  Οι βασικές λειτουργίες στην πρώτη φάση είναι η ένωση των πολλαπλών 

σαρώσεων και η εφαρμογή ειδικών φίλτρων για την απαλοιφή του θορύβου, των 

απομακρυσμένων σημείων και την μείωση του των σημείων. Το αποτέλεσμα αυτής της 

επεξεργασίας είναι ένα καθαρό, ενωμένο σύνολο σημείων στην πιο κατάλληλη μορφή, το 

οποίο οδηγεί σε ένα μοντέλο πολυγωνικού πλέγματος. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει 

λειτουργίες εφαρμογής φίλτρων για την εξάλειψη ανεπιθύμητων κορυφών , την 

εξομάλυνση επιφάνειας, την μείωση θορύβου, την μείωση του αριθμού πολυγωνικών 

επιφανειών, η φάση 1 μπορεί να παραλειφθεί και η ένωση των σαρώσεων να γίνει 

κατευθείαν στην φάση 2. 

Υπάρχουν αρκετά προϊόντα λογισμικού που σχεδόν αυτοματοποιούν αυτή την διαδικασία 

αλλά ο χρήστης οφείλει να έχει κατανοήσει αρκετά καλά την λειτουργία των ειδικών 

φίλτρων που χρησιμοποιούνται και στις 2 φάσεις. Η διαδικασία της αντίστροφης μηχανικής 

δεν είναι απλή, τα περισσότερα συμβατικά συστήματα CAD/CAM δεν είναι 

προσανατολισμένα σε αυτού του είδους τις λειτουργίες, και στις περισσότερες εφαρμογές 

χρησιμοποιούνται ειδικά προγράμματα  λογισμικού, όπως Scan Tools – PTC, Surface – 

Image ware/SDRC, Surface Studio – Alias/Wave front, Raindrop Geomagic, Rapid form κ.ά. 
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Στο τρίτο στάδιο, το είδος του μοντέλου που θα παραχθεί εξαρτάται από την χρήση που θα 

έχει στην συνέχεια. Το αρχείο που θα δημιουργηθεί μπορεί να είναι IGES, VDA-FS, ISOG-

CODE, DFX, ASCII, STL, VRML, ή σε μορφή άμεσα συνδεδεμένη με σύστημα CAD/CAM. 

Το λογισμικό πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες, που δείχνουν και την πορεία 

εκτέλεσης της λειτουργίας ενός συστήματος αντίστροφης σχεδίασης. Μια σημαντική 

λειτουργία των συστημάτων αντίστροφης μηχανικής είναι η αντιπαραβολή του αρχικού 

νέφους σημείων με την τελική γεωμετρία που παράγει το σύστημα και η παρουσίαση των 

αποκλίσεων σε γραφική μορφή.  

3.3 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Πολλές σύγχρονες μηχανές εφευρέθηκαν με έμπνευση από τη φύση, ή επανερευνήθηκαν 

μέσω της αντίστροφης μηχανικής βασισμένης σε ότι παρατηρήθηκε στη φύση. Το 

αεροπλάνο είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα. Το πρώτο αυτοεφοδιασμένο 

αεροπλάνο που εφευρέθηκε από τους αδελφούς Wright σχεδιάστηκε μερικώς με βάση τις 

παρατηρήσεις και απομιμήσεις ιπτάμενων πουλιών. 

Οι αδελφοί Wright προσπάθησαν να ανακαλύψουν ένα ανθρωποποιημένο "πουλί" με την 

αντίστροφη μηχανική, τη λειτουργικότητα ενός ιπτάμενου πλάσματος στη φύση. Έναν 

αιώνα αργότερα, βρίσκουμε τους εαυτούς μας ακόμα πολύ πίσω, όσον αφορά την 

αντίληψη του ελιγμού των περισσότερων πουλιών, των νυχτερίδων ή ακόμα και των 

εντόμων. Ένα γεράκι μπορεί εύκολα να παρουσιάσει μια εναέρια επίδειξη με κατεύθυνση 

προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα πλάγια και προς τα πίσω με ταχεία επιτάχυνση ή 

επιβράδυνση. Οι νυχτερίδες είναι ικανές για ευκίνητη πτήση, κύλιση 180 °, και αλλαγή των 

κατευθύνσεων. Παρ 'όλα αυτά, σήμερα και η πιο έξυπνη αεροδιαστημικοί μηχανικοί 

μπορούν μόνο να επιθυμούν να σχεδιάσουν ένα ιπτάμενο μηχάνημα που να φέρει αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Η αντίστροφη μηχανική είναι το κλειδί για τους επιστήμονες και τους 

μηχανικούς να εποικοδομήσουν τις βασικές δεξιότητες των ιπτάμενων ζώων και να 

επανερευνήσουν αεροσκάφη επόμενης γενιάς με καλύτερη ευελιξία και σταθερότητα. 

(Wang, 2011) 

Το αντίκτυπο της αντίστροφης μηχανικής στη σημερινή βιομηχανία είναι πέρα από το να 

κατασκευάζεις λιγότερο δαπανηρά προϊόντα, η τόνωση του ανταγωνισμού. Επίσης  

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιομηχανικής εξέλιξης. Η αντίστροφη 

μηχανική διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στον τομέα των αερομεταφορών λόγω των 

ακόλουθων λόγων: ωριμότητα του κλάδου, πρόοδος των σύγχρονων τεχνολογιών και των 
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απαιτήσεων της αγοράς. Από την αυγή της αεροπορικής  βιομηχανίας στις αρχές της 

δεκαετίας του 1900 μέχρι την ωρίμανσή των υλικών με την ανάπτυξη των αεροσκαφών jet 

τη δεκαετία του 1950, η βιομηχανία αερομεταφορών επαναστάτησε στους τρόπους 

μεταφοράς σε περίπου 50 χρόνια. Παρόλο που τα συστήματα ελέγχου της πτήσης και της 

εναέριας κυκλοφορίας κάνουν συνεχώς εντυπωσιακές προόδους με την ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας του υπολογιστή στον εικοστό πρώτο αιώνα, τα βασικά σχέδια του hardware 

των αεριωθουμένων μηχανών και οι δομές των αεροσκαφών παραμένουν ουσιαστικά οι 

ίδιες. Η ωριμότητα της αεροπορικής βιομηχανίας, ειδικότερα των υλικών, σταδιακά 

μετατόπισε την βαρύτητα του κλάδου από εκεί που είχε ως γνώμονα την τεχνολογία, να 

έχει ως γνώμονα την οικονομία. Αυτή η μεταβολή στρέφει την ενδεχόμενη αγορά στην 

αντίστροφη μηχανική. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η πρόοδος της σύγχρονης 

μετρολογίας εισήγαγε πολλά νέα εργαλεία για ακριβείς μετρήσεις γεωμετρικών μορφών 

και ακριβή ανάλυση της σύνθεσης του υλικού και της μεθόδου κατασκευής του. Το γεγονός 

ότι αεροπορική βιομηχανία είναι μια βιομηχανία ασφάλειας, με την επιβολή αυστηρών 

κανονισμών ενισχύεται περαιτέρω ο ρόλος της αντίστροφης μηχανικής σε αυτόν τον κλάδο 

επειδή οι απαιτήσεις πιστοποίησης οδηγούν σε αναπόφευκτη αύξηση του κόστους. Κατά 

συνέπεια, η αγορά απαιτεί τα λιγότερο ακριβά πιστοποιημένα ανταλλακτικά τα οποία 

παρέχονται καλύτερα με αντίστροφη μηχανική. 

3.4 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΣΗ 

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στην λεπτομερή μελέτη του προϊόντος, που 

περιλαμβάνει την δημιουργία της τελικής μορφής του προϊόντος  σε ψηφιακή μορφή, την 

συναρμολόγησή του και την κινηματική ανάλυση. Στο στάδιο αυτό απαιτείται να έχουμε 

ακριβή και έγκυρη μοντελοποίηση του προϊόντος. Η έμφαση εδώ είναι στην ακρίβεια των 

υπολογισμών και σε θέματα όπως ανοχές, πάχος τοιχωμάτων, γωνίες κλίσης, αποστάσεις 

ασφαλείας, κ.λπ. δηλαδή στοιχεία που συνήθως ξέρουν οι μελετητές μηχανικοί και όχι οι 

βιομηχανικοί σχεδιαστές. Η γεωμετρία πρέπει να είναι κλειστή στα περισσότερα 

αντικείμενα, και όχι όπως στα συστήματα CAID, που δεν έχει σημασία εάν μεταξύ δύο 

επιφανειών υπάρχει ένα κενό ή το μοντέλο από την ψηφιοποίηση δεν καλύπτει περιοχές 

που δεν έχουν σαρωθεί και που έχουν γεμίσει κατά προσέγγιση. Η απεικόνιση είναι 

συνήθως με στερεά και λιγότερο με επιφάνειες, με δυνατότητα δημιουργίας 

συναρμολόγησης , απόδοσης της κίνησης, καλά γραφικά και σύνδεση με κάθετες 

εφαρμογές. Αποτελούν και την πλειοψηφία των εμπορικών εφαρμογών και στον τομέα 

αυτό έχουμε και τα περισσότερα συστήματα. (Τυπικά συστήματα CATIA, Pro/Engineering 

(PTC), Solidworks , Inventor(Autodesk), UG Unigraphics κ.λπ.). (Μπιλάλης Νικόλαος, 2009) 
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Το κάθε εξάρτημα ενός τελικού προϊόντος σχεδιάζεται ανεξάρτητα. Η σχεδίαση αυτή 

μπορεί να είναι εξαρχής για νέα εξαρτήματα, μπορεί να προέρχεται από αναθεώρηση 

παλαιών μοντέλων τα οποία τροποποιούνται για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις 

του νέου προϊόντος,  ή μπορεί να προέρχεται από το στάδιο του βιομηχανικού σχεδιασμού 

ή της αντίστροφης μηχανικής. Για τον λόγο αυτό, μία από τις απαιτήσεις στα συστήματα 

βιομηχανικού σχεδιασμού και αντίστροφης μηχανικής είναι και η επικοινωνία με τα 

συστήματα CAD. Βέβαια, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις επικοινωνίας, αυτό που 

μεταφέρεται είναι η γεωμετρία του εξαρτήματος, χωρίς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

και τις σχέσεις μεταξύ διαστάσεων. Η συμπλήρωση των στοιχείων που λείπουν από μια 

τέτοια επικοινωνία καθώς και οι διορθώσεις από σφάλματα ή αλλαγές στην γεωμετρία 

εκτελούνται από τον μηχανικό στο σύστημα CAD. Στην συνέχεια, ορίζονται οι σχέσεις 

μεταξύ των διαφόρων εξαρτημάτων. Οι σχέσεις αυτές μπορεί να είναι μεταξύ των 

διαστάσεων, των σχετικών θέσεων, των συνδέσμων που υπάρχουν μεταξύ τους, κ.λπ. 

Σήμερα όλα τα συστήματα είναι παραμετρικά, και ο ορισμός αυτών των σχέσεων είναι 

εύκολος. (Μπιλάλης Νικόλαος, 2009) 
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4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Α400Μ 

Το A400M είναι ο πιο εξελιγμένος, αποδεδειγμένος και πιστοποιημένος διαθέσιμος 

αερομεταφορέας που συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής του 21ου αιώνα για να καλύψει τις 

τρέχουσες και επερχόμενες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Το A400M συνδυάζει την 

ικανότητα να φέρει στρατηγικά φορτία με την ικανότητα να παραδίδει ακόμη και σε 

τακτικές τοποθεσίες με μικρές και απροετοίμαστες αεροδιαδρομές. Επιπλέον λειτουργεί ως 

δεξαμενόπλοιο μπροστά για άλλα αεροσκάφη. Χάρη στις συνδυασμένες στρατηγικές και 

τακτικές ικανότητές του, το A400M έχει αποδειχθεί ότι φέρει καλύτερη απόδοση, ταχύτητα, 

υψόμετρο, ωφέλιμο φορτίο, τακτική από ότι οι αεροπορικές τακτικές προηγούμενης γενιάς. 

Το A400M προσφέρει αποδοτική και γρήγορη απόκριση σε κρίσεις. Το A400M ξεκίνησε τον 

Μάιο του 2003 για να ανταποκριθεί στις συνδυασμένες ανάγκες των επτά ευρωπαϊκών 

εθνών που συγκεντρώθηκαν στο OCCAR (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, 

Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ η Μαλαισία προσχώρησε το 2005. Το A400M 

πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Το πρώτο αεροσκάφος 

παραγωγής παραδόθηκε στη γαλλική αεροπορία τον Αύγουστο του 2013 και σε υπηρεσία 

ένα χρόνο μετά. Το A400M έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με τις γαλλικές και τουρκικές 

αεροπορικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αφρικανική 

Περιφέρεια Σαχέλ, το Μαλί και τη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει τις αεροπορικές 

επιχειρήσεις στο Ιράκ και τη Συρία. 

 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  

Τα αεροπορικά αεροσκάφη της προηγούμενης γενιάς έχουν καλή τακτική απόδοση, αλλά 

δεν μπορούν να μεταφέρουν τα μεγάλα στρατιωτικά και ανθρωπιστικά φορτία 

ανακούφισης επειδή το φορτίο τους είναι πολύ μικρό. Τα τρέχοντα στρατηγικά αεροσκάφη 

είναι μεγάλοι αερομεταφορείς μεγάλης χωρητικότητας, αλλά είναι δαπανηροί και έχουν 

περιορισμένη ικανότητα τακτικής, καθώς δεν μπορούν να λειτουργούν από μαλακά πεδία. 

Το A400M είναι ένα μεγαλύτερο, πιο σύγχρονο, πραγματικά ευπροσάρμοστο αεροσκάφος 

ειδικά σχεδιασμένο για τις σημερινές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις του μέλλοντος. Χάρη 

στην καλή τακτική απόδοση και την ικανότητα να μεταφέρει υπερβολικά φορτία σε μεγάλες 

αποστάσεις, το A400M συμπληρώνει το σημερινό κενό διαλειτουργικότητας και τακτικής 

ικανότητας. Το φορτίο του έχει ένα εσωτερικό εύρος πλάτους τεσσάρων μέτρων / 13ft 1in, 

ύψος μέχρι και τέσσερα μέτρα / 13ft 1in, και χρησιμοποιήσιμο μήκος 17,70 μέτρα / 58 

πόδια. 
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 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 37 τόνους (81.600 lb) και όγκο 340 m3 (12.000 ft3), το 

A400M μπορεί να μεταφέρει πολλά κομμάτια εξωτερικού φορτίου, συμπεριλαμβανομένων 

των οχημάτων και των ελικοπτέρων που είναι υπερβολικά μεγάλα ή πολύ βαριά για τα 

προηγούμενης γενιάς αεροπλάνα. Μπορεί επίσης να μεταφέρει ένα βαρύ φορτηγό, ένα 

σκάφος διάσωσης ή μεγάλες ανυψωτικές συσκευές, όπως εκσκαφείς ή κινητούς γερανούς 

που χρειάζονται για να βοηθήσουν στην ανακούφιση από καταστροφές. Μπορεί να 

φιλοξενήσει 116 πλήρως εξοπλισμένους στρατιωτικούς ή αλεξιπτωτιστές, που κάθονται σε 

τέσσερις διαμήκεις σειρές: 

54 καθίσματα πλευρικού τοιχώματος μόνιμα εγκατεστημένα στο κάδο φορτίου μπορούν να 

διπλωθούν εύκολα στα πλευρικά τοιχώματα. Οι σειρές καθισμάτων δύο αξόνων (62 

θέσεων) είναι πλήρως αφαιρούμενες για να δημιουργήσουν χώρο για φορτίο. 

Το A400M είναι ο μόνος μεγάλος αερομεταφορέας που μπορεί να πετάει με βαρύ και 

υπερμεγέθη εξοπλισμό απευθείας στο σημείο ανάγκης. Το A400M έχει σχεδιαστεί για να 

λειτουργεί αποτελεσματικά σε αυστηρά αεροδρόμια, σε μη ασφαλτοστρωμένους 

διαδρόμους, μικρούς διαδρόμους, περιορισμένο χώρο για στάθμευση ή ελιγμούς και χωρίς 

εγκαταστάσεις εδάφους, συνθήκες που παρουσιάζουν σοβαρούς περιορισμούς για 

οποιοδήποτε αεροσκάφος. Το A400M είναι σε θέση να προσγειωθεί και να απογειωθεί από 

οποιοδήποτε μικρού μήκους, μαλακό και ακατέργαστο απροετοίμαστο αεροδιάδρομο CBR 

6, που δεν υπερβαίνει τα 750 m / 2500 πόδια, ενώ παράγει μέχρι 25 τόνους ωφέλιμου 

φορτίου και με αρκετό καύσιμο επί του σκάφους για ταξίδι επιστροφής 930 χλμ. / 500 nm. 

 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Η αυτόνομη δυνατότητα του A400M του επιτρέπει να επιχειρεί σε απομακρυσμένους 

διαδρόμους προσγείωσης. Με την ελαχιστοποίηση του χρόνου στο έδαφος, τα συστήματα 

A400M μειώνουν την ευπάθεια του αεροσκάφους σε εχθρική δράση. Ο υπερσύγχρονος 

ψηφιακός σταθμός φόρτωσης φορτίου (LMWS) επιτρέπει την πλήρη διαχείριση του 

συστήματος χειρισμού φορτίου και την παρακολούθηση των εργασιών εναέριας 

μεταφοράς. Το πάτωμα φορτίου μπορεί να επαναρυθμιστεί πολύ γρήγορα καθώς οι 

κύλινδροι μπορούν να μετακινηθούν με το χέρι και εύκολα ανάποδα από έναν μόνο 

χειριστή προκειμένου να έχουν είτε κυλίνδρους προς τα κάτω για διαμόρφωση επίπεδου 

δαπέδου είτε κυλίνδρους για διαμόρφωση παλετών. Το κύριο σύστημα προσγείωσης 

μπορεί να γονατίσει για να χαμηλώσει το πίσω μέρος του αεροσκάφους, ώστε να 

προσαρμόσει το ύψος του πατώματος όπου βρίσκεται το φορτίο από το έδαφος και να 
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μειώσει τη γωνία κορυφής που σχηματίστηκε μεταξύ της ράμπας και του φορτίου όταν η 

ράμπα αναπτύσσεται στο έδαφος. 

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Χάρη στις τεχνολογίες αιχμής της, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων μοναδικών 

μηχανών turboprops της Euro Prop International (EPI) TP 400, το A400M έχει τη δυνατότητα 

να πετάει αποστάσεις μέχρι 4.800 nm / 8.900 km, σε υψόμετρο έως 37.000 ft (11.300 m) , 

και με ταχύτητα έως και Mach 0.72, πολύ παρόμοια με εκείνη ενός αεροσκάφους με 

στροβιλοκινητήρα. Μπορεί ακόμη και να πετάξει έως 40.000 πόδια (12.200 μ.) για ειδικές 

περιστάσεις. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για στρατηγικές / logistic αποστολές. Πετώντας 

ταχύτερα και ψηλότερα, μπορεί να ανταποκριθεί πιο γρήγορα σε περιστάσεις, επειδή 

μεγαλύτερες αποστάσεις μπορούν να διανυθούν σε μια ημέρα καθήκοντος ενός 

πληρώματος. Επίσης, καθώς μπορεί να πετάξει ψηλότερα, μπορεί να ταξιδέψει πάνω από 

τις κακές καιρικές συνθήκες και τις αναταράξεις που βρέθηκαν σε μεσαία υψόμετρα, με 

αποτέλεσμα λιγότερη κόπωση για τα πληρώματα και τους επιβάτες ή τα στρατεύματα. 

 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

Σχεδιασμένο από την αρχή ως αεροσκάφος δύο ρόλων, αερομεταφοράς και σαν 

δεξαμενόπλοιο, το A400M παρέχει στα μαχητικά αεροσκάφη έναν οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο για να ανεφοδιαστούν στον αέρα (air-to-air refueling). Με βασική χωρητικότητα 

63.500 λίτρων (50.800 κιλά), η οποία μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο με πρόσθετες 

δεξαμενές μεταφοράς φορτίου, το A400M είναι το πιο ικανό τακτικό δεξαμενόπλοιο στην 

αγορά.(Airbus, n.d., pp. 16,17,18) 
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Εικόνα 6 – Airbus A400M (Airbus, n.d., pp. 16,17,18) 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά επιγραμματικά:  

 Πλήρωμα: 3 ή 4 (2 χειριστές, 3ος προαιρετικά, 1 υπεύθυνος φορτώσεων) 

 Χωρητικότητα: 37.000 kg 

 Μήκος: 45,1 m 

 Εκπέτασμα πτερύγων: 42,4 m 

 Ύψος: 14,7 m 

 Κενό βάρος: 76.500 kg 

 Μέγιστο βάρος απογείωσης: 141.000 kg 

 Μέγιστο βάρος προσγείωσης: 122.000 kg 

 Κινητήρες: 4 × Europrop TP400-D6 turboprop, 8.250 kW (11.060 hp) το καθένα 

 Χωρητικότητα καυσίμων : 50.800 kg 
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

5.1 ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στην πτυχιακή εργασία ανατέθηκε η μελέτη, ανάπτυξη και σχεδίαση λεπτομερώς των 2 

θυρών (cargo door), επιβίβασης και αποβίβασης στρατιωτικών οχημάτων, εμπορευμάτων 

και στρατιωτών, του στρατιωτικού αεροσκάφους AIRBUS Α400M, ως συνέχεια της 

πτυχιακής εργασίας του συναδέλφου μας Δήμου Μιχαήλ με θέμα “ Σχεδίαση μέρους της 

ατράκτου μεταγωγικού αεροσκάφους”. Έχοντας λοιπόν ως κύριο άξονα το αρχικό σχέδιο 

της ατράκτου του αεροσκάφους, καλούνται να σχεδιαστούν τα δύο επιμέρους τμήματα του 

πίσω μέρους του αεροσκάφους, έτσι ώστε να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

τμημάτων που θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους. Οι βασικοί άξονες της μελέτης, έρευνας 

και ανάπτυξης όπου βασίστηκε το μεγαλύτερο σύνολο της πτυχιακής εργασίας είναι η 

αντίστροφη μηχανική (RE) και η σχεδίαση με τη χρήση υπολογιστή. 

Η μέθοδος της αντίστροφης μηχανικής χρησιμοποιείται για την μέτρηση, ανάλυση και 

δοκιμή με σκοπό την αναδημιουργία της κατοπτρικής εικόνας ενός υπάρχον αντικειμένου 

όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρωτότυπα δεδομένα ή προδιαγραφές. Καλούνται λοιπόν να 

σχεδιαστούν δύο επιμέρους τμήματα του πολεμικού αεροσκάφους μη γνωρίζοντας τις 

εξωτερικές διαστάσεις και το βάρος τους. 

Το πρώτο στάδιο της αντίστροφης μηχανικής είναι η μέτρηση και η απόκτηση δεδομένων 

ενός υπάρχοντος αντικειμένου. Κύριο μέλημά, έχοντας ως βάση την αρχική προ απαίτηση 

για δύο εξολοκλήρου λειτουργικά μηχανολογικά σχέδια, είναι να βρεθεί ένας τρόπος έτσι 

ώστε να αποκτηθούν οι εξωτερικές διαστάσεις των τμημάτων που πρέπει να σχεδιαστούν. 

Με την χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος Inventor, μετρήθηκαν οι διαστάσεις του 

κενού της ουράς όπου θα τοποθετηθούν οι δύο πόρτες, έτσι ώστε να γίνει ο σχεδιασμός 

των 2 επιμέρους τμημάτων (cargo doors), με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή 

συναρμογή και λειτουργικότητα τους με την άτρακτο (assembly). 

Έπειτα από αρκετές δοκιμές, επανεξετάζοντας και αναλύοντας τα αρχικά τμήματα και 

συνδυάζοντάς τα με ρεαλιστικούς περιορισμούς, σχεδιάστηκε η τελική εξωτερική μορφή 

(καλούπι) της κάθε πόρτας, έχοντας έτσι μια σωστή βάση για να σχεδιαστούν στην συνέχεια 

τα επιμέρους τμήματα της κάθε πόρτας. Υπήρξαν δυσκολίες στη σχεδίαση της κάθε πόρτας 

διότι η εξωτερική μορφή τους ήταν πολύπλοκη, περιλαμβάνοντας διάφορες κλίσεις και 

καμπύλες κατά μήκος τους. Το μήκος της κάθε θύρας δεν ήταν συγκεκριμένο, καθορίστηκε 

ύστερα από δοκιμές, αλλάζοντας κάθε φορά το μήκος τους ελάχιστα με στόχο το συνολικό 
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μήκος των δύο θυρών να είναι ίδιο με αυτό του κενού της ατράκτου και να μην ξεπεραστεί. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το μήκος της κάθε θύρας επαναπροσδιορίστηκε αρκετές 

φορές λόγω της τοποθέτησης επιμέρους τμημάτων στην αρχή και στο τέλος αυτών, τα 

οποία συντελούν στην κίνηση της κάθε πόρτας και στο κλείσιμο μεταξύ τους. Επιπλέον, 

είναι σημαντικό οι τελικές διαστάσεις να φέρουν το ελάχιστο δυνατό πάχος έτσι ώστε να 

μην είναι πολύ επιβαρυμένη η κάθε πόρτα.  Έχοντας πλέον ως οδηγό το καλούπι της κάθε 

πόρτας σχεδιάστηκαν τα επιμέρους τμήματα, τα οποία αποτελούν το σύνολο κάθε μία από 

αυτές και θα αναλυθούν παρακάτω. 

5.2 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΡΤΑΣ 

Έχοντας πλέον ως βάση τις εξωτερικές διαστάσεις μπήκε σε εφαρμογή η σχεδίαση του 

καλουπιού της πάνω πόρτας. Επιλέγοντας τρία plane (επίπεδα αναφοράς) σε συγκεκριμένη 

απόσταση μεταξύ τους, τέτοια ώστε στο σύνολο της να αποτελεί το μήκος της πάνω πόρτας, 

μοντελοποιήθηκαν τρία διαφορετικά sketch (μηχανολογικό σχέδιο), και στην συνέχεια 

ενώνοντας τα τρία sketch με τη λειτουργία loft ,δημιουργήθηκε το σώμα της πόρτας, με 

τρόπο τέτοιο ώστε να ταιριάζει με την ουρά (tail). Η τελική μορφή του εξωτερικού σώματος 

της πόρτας επιτεύχθηκε μετά από αρκετές προσπάθειες λόγω της ιδιομορφίας που έφερε 

εξωτερικά το σχέδιο της ουράς του αεροσκάφους. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η 

λειτουργία assembly (συναρμολόγηση) για να διαπιστωθεί αν η πόρτα εφαρμόζει 

διαστασιολογικά στην ουρά. Υπήρξαν αρκετές αλλαγές στις διαστάσεις της πόρτας και 

πολλές δοκιμές στο assembly, ώστε να επιτευχθεί η πλήρη λειτουργικότητα των δύο 

επιμέρους τμημάτων. Έτσι πλέον είναι εφικτό να προχωρήσει ο σχεδιασμός στα υπόλοιπα  

μέρη της πόρτας. 

 

Εικόνα 7   Εργοστασιακή φωτογραφία πάνω πόρτας του αεροσκάφους Airbus A400M 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΠΟΡΤΑΣ 

Ο σχεδιασμός των επιμέρους κομματιών της πόρτας είναι μία αρκετά χρονοβόρα 

διαδικασία και αντιμετωπίστηκαν πολλές δυσκολίες κατά την υλοποίησή της. Έχοντας ως 

οδηγό κάποια σχέδια και εικόνες (εικόνα 7,8) και σχεδιάζοντας προσεγγιστικά, έγινε μια 

προσπάθεια να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η πραγματική τους εικόνα. 

 

Εικόνα 8   Βοηθητική λήψη πάνω πόρτας αεροσκάφους από πρόγραμμα σχεδιασμού 

 

Εικόνα 9  Καλούπι πάνω πόρτας - Όψη 1 
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Εικόνα 10  Καλούπι πάνω πόρτας – Όψη 2 

Αφού πλέον είχε σχεδιαστεί το καλούπι-σκελετός στη συνέχεια σχεδιάστηκαν τα πλαϊνά 

τμήματα (δοκοί σε σχήμα Ζ) όπου τοποθετούνται δεξιά και αριστερά πάνω στο σώμα της 

πόρτας, τα οποία αποτελούνται από δύο κομμάτια σε κάθε πλευρά καθόλα το μήκος του 

καλουπιού, συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τα τμήματα αυτά βιδώνονται πάνω στο κέλυφος και 

ενώνονται στο πίσω (μικρότερου πλάτους) μέρος με μία δοκό τύπου Π.  

 

Εικόνα 11  Πλαϊνή δοκός πάνω πόρτας- Δοκός τύπου Π 

Το επόμενο πολύ βασικό επιμέρους τμήμα της πόρτας ήταν ο σχεδιασμός των stringer. 

Έχοντας ως βάση τις εικόνες που μας δόθηκαν και ύστερα από μελέτη και αρκετές δοκιμές 

προέκυψε η τελική μορφή τους. Τα stringer είναι μια λεπτή λωρίδα υλικού στην οποία το 

δέρμα του αεροσκάφους είναι στερεωμένο, έχουν μορφή ανάποδου Τ  και τοποθετούνται 

συγκολλητά κατά μήκος του καλουπιού. Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικό μήκος, 

ανάλογα με το σημείο που θα τοποθετηθεί. Σκοπός της τοποθέτησής τους είναι να 
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ενισχύσουν την αντοχή της πόρτας έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παραμόρφωσης 

της επιφάνειας. 

Έπειτα μοντελοποιήθηκαν τα spare(ribs) αφού πρώτα είχε μελετηθεί η μορφή τους. Τα 

spare αποτελούν τα νεύρα της κάθε πόρτας και είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχεδόν 

όλων των επιμέρους τμημάτων που συναντώνται στο σύνολο αυτής. Κατά τη σχεδίαση τους 

αντιμετωπίστηκαν προβλήματα σωστής τοποθέτησης τους πάνω στη πόρτα, καθώς η 

απόσταση μεταξύ τους, η απόσταση μεταξύ των stringer, το σημείο σύνδεσης τους με την 

εκάστοτε πλαϊνή δοκό, η ιδιομορφία που έφερε το καλούπι, αποτέλεσαν παράγοντες οι 

οποίοι συντέλεσαν στην αναδιατύπωση των διαστάσεων τους. Συνολικά μοντελοποιήθηκαν 

δεκαοχτώ spare(ribs), τα οποία διανεμήθηκαν  κατά το ήμισυ  αντικριστά  κατά το μήκος της 

πόρτας. Το κάθε ένα από τα spare κοχλιώνεται πάνω στο κέλυφος της πόρτας, στην 

εκάστοτε πλαϊνή δοκό, σε ακόμη δύο σημεία με τη χρήση συνδετικών μερών τα οποία 

αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και στην κοίλη ορθογώνια δοκό που τοποθετείται 

στο κέντρο της πόρτας κάθετα με τα spare. Η κοίλη ορθογώνια δοκός βιδώνεται πάνω στο 

καλούπι και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των spare, τα οποία βιδώνονται πάνω σε 

αυτή. Πάνω από τη δοκό τοποθετείται μια λαμαρίνα η οποία ενισχύει τη συναρμογή μεταξύ 

της δοκού και των spare, καθώς βιδώνεται πάνω στα spare και στην κοίλη ορθογώνια δοκό.  

Υπάρχουν συνολικά τριάντα έξι γωνιακοί σύνδεσμοι, δύο σε κάθε ένα από τα spare, στην 

εσωτερική πλευρά του κάθε πλαϊνού τμήματος και δεκαοκτώ λάμες συνδέσεως, ενώνοντας 

το κάθε spare με την εκάστοτε πλαϊνή δοκό. 

 

Εικόνα 12 - Stringer, spare, κοίλη ορθογώνια δοκός 
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Εικόνα 13 - Σύνδεση Spare με το καλούπι και τη πλαϊνή δοκό 

Τέλος, μοντελοποιήθηκαν το μπροστά τμήμα της πόρτας, όπου λειτουργεί ως σύνδεσμος με 

το αντίστοιχο τμήμα της κάτω πόρτας, καθώς επίσης και το τμήμα που συνδέει την ουρά με 

την πόρτα, μέσω δύο αξόνων κίνησης, έτσι ώστε να είναι εφικτή η κίνηση της πόρτας. Ο 

σύνδεσμος κλεισίματος της πόρτας αποτελεί το τμήμα όπου συμβάλλει στο να κλείσουν 

σωστά οι πόρτες μεταξύ τους. Για να δοθούν οι τελικές διαστάσεις πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις μεταξύ των δύο συνδέσμων ώστε να ταιριάζουν και επίσης συμπεριλήφθηκαν 

στο συνολικό μήκος της κάθε θύρας ώστε να μην ξεπεραστεί το συνολικό μήκος του κενού 

της ατράκτου. Το τμήμα σύνδεσης της ατράκτου με την πάνω πόρτα συντελεί στην κίνηση 

της πόρτας. Αρχικά σχεδιάστηκε η άτρακτος που μας είχε δοθεί και στη συνέχεια το τμήμα 

όπου κοχλιώνεται με την πόρτα με τρόπο τέτοιο ώστε να συναρμοστούν μεταξύ τους με 

έναν άξονα μετάδοσης κίνησης. 

Η συναρμολόγηση μεταξύ των  τμημάτων γίνεται ακολουθώντας τις οπές του κάθε 

κομματιού. Δηλαδή αρχικά θα τοποθετηθεί η κοίλη ορθογώνια δοκός ως σημείο αναφοράς 

όπου θα φέρει οπές και τα stringer όπου θα συγκολληθούν σε διαγραμμισμένες θέσεις. Η 

τοποθέτηση των επόμενων επιμέρους τμημάτων γίνεται κατά ακολουθία του σχεδίου με 

μία λογική σειρά. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μπότος Βασίλειος Σελίδα 44 

Ντέσκος Λουκάς 

 

Εικόνα 14 – Οδηγός κίνησης πόρτας 

 

Εικόνα 15 – Οδηγός κλεισίματος πόρτας 
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Εικόνα 16 - Τελικό σχέδιο πάνω πόρτας 

Πίνακας περιγραφής στοιχείων πάνω πόρτας 

Α/Α Περιγραφή Υλικό 

1 Spare Κράμα 
Αλουμινίου 

2 Stringer Κράμα 
Αλουμινίου 

3 Πλαϊνή δοκός Κράμα 
Αλουμινίου 

4 Λάμα σύνδεσης Κράμα 
Αλουμινίου 

5 Δοκός τύπου Π Κράμα 
Αλουμινίου 

6 Οδηγός Κίνησης Κράμα 
Αλουμινίου 

7 Λάμα σύνδεσης Κράμα 
Αλουμινίου 

8 Οδηγός 
κλεισίματος 

πόρτας 

Κράμα 
Αλουμινίου 

9 Κοίλη ορθογώνια 
δοκός 

Κράμα 
Αλουμινίου 

10 Λαμαρίνα 
σύνδεσης Spare 

Κράμα 
Αλουμινίου 

11 Γωνιακός 
σύνδεσμος 

Κράμα 
Αλουμινίου 
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5.3 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΩ ΠΟΡΤΑΣ 

Εν συγκρίσει με την πάνω πόρτα, για την κάτω πόρτα τα σχέδια και οι λεπτομέρειες που 

αξιολογήθηκαν για τη δομή της είναι αρκετά λιγότερα, ωστόσο η λογική που ακολουθήθηκε 

είναι παρόμοια. Βασικός στόχος ήταν αφού πλέον αποδόθηκαν οι εξωτερικές διαστάσεις 

στο καλούπι της πόρτας όσο το δυνατόν καλύτερα, κάνοντας δοκιμές ώστε να ταιριάζει με 

την περίμετρο της ουράς αλλά και να αποδοθεί σωστά το μήκος της, να σχεδιαστούν τα 

εσωτερικά επιμέρους τμήματα βάση των λιγοστών στοιχείων που συλλέχθηκαν για τη δομή 

της έχοντας σαν οδηγό μια τομή της πρόοψης με κάποιες διαστάσεις. Κύριο χαρακτηριστικό 

της είναι ότι πρέπει να έχει υψηλή αντοχή σε μεγάλα φορτία βάρους διότι μέσω αυτής 

γίνονται οι φορτώσεις-εκφορτώσεις στο αεροσκάφος οχημάτων υψηλού βάρους όπως 

στρατιωτικά φορτηγά, τανκ, κλπ. Το καλούπι θα έπρεπε να φέρει την ίδια μορφή εξωτερικά 

με αυτό της πάνω θύρας, ώστε να ταιριάζει η μορφή τους. Αναδιατυπώθηκαν κάποιες από 

τις διαστάσεις καθώς γινόντουσαν δοκιμές συναρμογής με την άτρακτο και το πάνω 

καλούπι και δεν ταίριαζαν σωστά τα τρία τμήματα μεταξύ τους.  

Η βασική εικόνα σύμφωνα με την οποία σχεδιάστηκε η δομή της κάτω πόρτας είναι η 

παρακάτω:  

 

Εικόνα 17 - Τομή πρόοψης κάτω πόρτας 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΟΡΤΑΣ 

Αφού σχεδιάστηκε αρχικά το καλούπι της κάτω πόρτας, εν συνεχεία μοντελοποιήθηκαν τα 

πλαϊνά τμήματα (δοκοί τύπου Ζ) όπου πακτώνονται στον σκελετό, αφού αρχικά είχε 

μελετηθεί και υλοποιηθεί ο τρόπος από το σχέδιο της πάνω πόρτας. Οι δύο πλαϊνές δοκοί 

αποτελούν τα τμήματα όπου βιδώνεται το πάτωμα-διάδρομος της πόρτας. 
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Εικόνα 18 - Καλούπι κάτω πόρτας 

Ύστερα σχεδιάστηκαν τα stringer διατομής ανάποδου Τ όπως ακριβώς και στην πάνω θύρα, 

τα όποια προσαρμόστηκαν πάνω στον σκελετό με συγκόλληση. 

Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν τα spare(ribs) βάση των εσωτερικών διαστάσεων μεταξύ των 

πλαϊνών τμημάτων και της όψης όπου μας δόθηκε σαν εικόνα. Κάθε spare έχει ελάχιστα 

διαφορετικές διαστάσεις στο μήκος του από το προηγούμενο λόγω της κλίσης που υπάρχει 

στη πόρτα. Τα spare στην ουσία είναι τα νεύρα της πόρτας, βιδώνονται πάνω στο καλούπι  

και με τις δύο πλαϊνές δοκούς ενισχύοντας την αντοχή της πόρτας έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να αντέξει βαρέα οχήματα (ερπυστριοφόρο κ.α.). Η σχεδίαση του κάθε spare ήταν 

διαφορετική λόγω της ιδιομορφίας της πόρτας με αποτέλεσμα να επανασχεδιαστούν 

κάποιες φορές, αλλάζοντας την απόσταση μεταξύ τους, τοποθετώντας περισσότερα για 

ενίσχυση της αντοχής του συνόλου. Η αλλαγή του σημείου τοποθέτησης του κάθε ενός έχει 

ως αποτέλεσμα την αλλαγή του μήκους του και των σχεδιαστικών λεπτομερειών πάνω σε 

αυτό. Βάση της εικόνας το κάθε spare φέρει μεγάλες κυκλικές οπές κατά το μήκος του. 

Πιθανότατα είναι σχεδιασμένο με αυτό τον τρόπο έτσι ώστε να ελαττωθεί το βάρος που 

φέρει το καθένα. Συνολικά είναι τοποθετημένα είκοσι τρία spare. 

Έπειτα μοντελοποιήθηκαν οι γωνιακοί σύνδεσμοι όπου ενώνουν τα spare με τα πλαϊνά 

τμήματα, όπως στην πάνω πόρτα, ενισχύοντας την δομή της πόρτας, καθώς επίσης και τα 

συνδετικά κομμάτια (λάμες σε σχήμα Π) όπου βιδώνονται μεταξύ των spare και τα ενώνουν 

μεταξύ τους, βοηθώντας και αυτά στην ενίσχυση της πόρτας.  Συνολικά τοποθετούνται 

ενενήντα γωνιακοί σύνδεσμοι και ενενήντα δύο συνδετικές λάμες μεταξύ των spare. 
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Εικόνα 19 - Κάτω πόρτα, spare, stringer, πλαϊνές δοκοί 

 

Εικόνα 20 - Γωνιακός σύνδεσμος, σύνδεσμοι μεταξύ των spare 

Μετέπειτα μοντελοποιήθηκαν δύο κύρια τμήματα της πόρτας, ο άξονας κίνησης μεταξύ της 

ατράκτου του αεροσκάφους και της πόρτας, καθώς και ο άξονας σύνδεσης μεταξύ της 

ράμπας των οχημάτων και της πόρτας. Επίσης σχεδιάστηκε ο οδηγός κλεισίματος της 

πόρτας, με σκοπό τη ζεύξη των δύο θυρών όταν αυτές βρεθούν σε θέση κλεισίματος.  

Ο άξονας κίνησης της πόρτας σχεδιάστηκε παρόμοια με αυτόν της πάνω. Αρχικά 

μοντελοποιήθηκε το κομμάτι της ατράκτου όπου θα υποδεχτεί την πόρτα και στη συνέχεια 

το κομμάτι όπου κοχλιώνεται πάνω στο καλούπι, με τρόπο τέτοιο ώστε να ΄΄παντρευτεί΄΄ 

αξονικά με τη διατομή της ατράκτου και να συμπεριληφθεί στο συνολικό μήκος της πόρτας 

, χωρίς να το αλλάξει. 
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Το τμήμα που φέρει τον άξονα όπου θα τοποθετηθεί η ράμπα, είναι σχεδιαστικά παρόμοιο 

με ένα spare, βιδώνεται στο καλούπι, και συνδέεται με τα υπόλοιπα spare μέσω του ίδιου 

συνδέσμου που ενώνει και τα υπόλοιπα spare μεταξύ τους.  

Ο οδηγός κλεισίματος της πόρτας μοντελοποιήθηκε με την ίδια φιλοσοφία με αυτόν της 

πάνω πόρτας. Κοχλιώνεται δεξιά και αριστερά του καλουπιού είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε 

να αγκαλιάζει τον οδηγό της πάνω θύρας. 

 

Εικόνα 21 - Οδηγός κλεισίματος θύρας, πλαϊνή δοκός, spare, σύνδεσμος μεταξύ των  spare, συνδετικό τμήμα 
με ράμπα 

 

Εικόνα 22 - Οδηγός κίνησης ράμπας, οδηγός κίνησης πόρτας 
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Τέλος μοντελοποιήθηκε η ράμπα της πόρτας, καθώς και το πάτωμα όπου τοποθετείται 

τελευταίο, αφού πρώτα τοποθετήθηκαν και συναρμολογήθηκαν όλα τα επιμέρους μέλη 

μεταξύ τους. Η ράμπα μοντελοποιήθηκε βάση των εικόνων του αεροσκάφους, είναι 

συμπαγής και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να συναρμοστεί αξονικά με το συνδετικό τμήμα 

που έχει τοποθετηθεί πάνω στη πόρτα.  Φέρει κυρτώματα (σαμαράκια) τα οποία βοηθούν 

στο να μην ολισθαίνουν τα οχήματα κατά την επιβίβαση και απόβαση τους από το 

αεροσκάφος. Το πάτωμα είναι  σχεδιασμένο ώστε να ταιριάζει και να εφάπτεται των 

πλαϊνών δοκών και των spare. Βιδώνεται πάνω στις δύο πλαϊνές δοκούς και επί της ουσίας 

στηρίζεται από τα spare, στα οποία κατανέμονται οι δυνάμεις όταν διέρχεται κάποιο 

φορτίο. Επίσης και αυτό φέρει κυρτώματα ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται χωρίς 

πρόβλημα.  

 

Εικόνα 23 - Ράμπα ανάβασης οχημάτων 

 

Εικόνα 24 - Πάτωμα κάτω πόρτας 
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Εικόνα 25 - Τελική εσωτερική μορφή κάτω πόρτας 

Πίνακας περιγραφής στοιχείων κάτω πόρτας: 

Α/Α Περιγραφή Υλικό 

1 Πλαϊνή δοκός Κράμα Αλουμινίου 

2 Οδηγός κίνησης 

πόρτας 

Κράμα Αλουμινίου 

3 Σύνδεσμος μεταξύ 

των Spare 

Κράμα Αλουμινίου 

4 Σύνδεσμος πόρτας 

με την ράμπα 

Κράμα Αλουμινίου 

5 Οδηγός κλεισίματος 

πόρτας 

Κράμα Αλουμινίου 

6 Stringer Κράμα Αλουμινίου 

7 Σύνδεσμος μεταξύ 

spare - δοκού 

Κράμα Αλουμινίου 

8 Spare Κράμα Αλουμινίου 
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5.4 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 

Χρειάστηκε να εφαρμοστούν κάποιες αλλαγές στο πρωτότυπο σχέδιο, έτσι ώστε να είναι 

εφικτή η συναρμολόγηση μεταξύ της ατράκτου και των δύο θυρών. Αρχικά στο σχέδιο που 

μας δόθηκε δεν υπήρχε κάποιος σύνδεσμος για να τοποθετηθεί η κάθε θύρα πάνω και να 

είναι εφικτό να γίνει μια προσομοίωση με την κίνηση της κάθε πόρτας. Επομένως 

σχεδιάστηκαν οδηγοί και στις δύο πλευρές της ουράς για να πραγματοποιηθεί η κίνηση των 

θυρών. Οι οδηγοί αυτοί ταιριάζουν αξονικά με τους οδηγούς που φέρει η κάθε πόρτα και 

μοντελοποιήθηκαν κατεργάζοντας την κάθε πλευρά προς τα μέσα.  

 

Εικόνα 26 - Κατεργασία ατράκτου για σύνδεσης της πάνω πόρτας 

 

Εικόνα 27 - Κατεργασία ατράκτου για σύνδεση της κάτω πόρτας 
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5.5 ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ASSEMBLY  
Έχοντας ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των δύο θυρών και των επιμέρους τμημάτων τους, 

πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση τους στο σχεδιαστικό περιβάλλον  του προγράμματος 

Autodesk Inventor, Assembly έτσι ώστε να συναρμολογηθούν μεταξύ τους. Έπειτα από 

πολλές δοκιμές και αλλαγές σε κάποια τμήματα των σχεδίων, επιτεύχθηκε η συναρμογή 

τους και η λειτουργικότητα τους. 

 

Εικόνα 28 - Assembly Όψη 1 

 

Εικόνα 29 -  Assembly  Όψη 2 
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Εικόνα 30 - Assembly  Όψη 3 

 

5.6 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΠΟΡΤΑΣ  
Έχοντας λάβει ως δεδομένο πως η κάτω πόρτα του αεροπλάνου δέχεται μεγάλα φορτία 

κατά την φόρτωση – εκφόρτωση του, όπως άρματα μάχης που μπορεί να ζυγίζουν και 

περισσότερο από εξήντα τόνους ( leopard 2) ή ελικόπτερα πάνω σε μεταφορικό όχημα, 

μοντελοποιήθηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι ικανή να δεχτεί αυτά τα μεγέθη όγκου. 

Αφού πλέον είχε τελειώσει η μοντελοποίηση όλων των επιμέρους τμημάτων, έγινε δοκιμή 

αντοχής στο πάτωμα της πόρτας ασκώντας μία δύναμη τουλάχιστον εβδομήντα τόνων, 

μοιρασμένη σε τέσσερα σημεία σαν να υπάρχει κάποιο όχημα, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί 

αν είναι ικανή η θύρα να αντέξει τέτοιου μεγέθους φορτία. Πραγματοποιήθηκε δηλαδή μία 

μηχανική ανάλυση με την χρήση των εργαλείων  CAE (Computer-aided engineering), έτσι 

ώστε μέσω της προσομοίωσης να εξαχθούν συμπεράσματα για το αν το πάτωμα είναι ικανό 

να αντέξει την πίεση που του ασκήθηκε, και αν κριθεί απαραίτητο να υπάρξουν διορθώσεις 

στο σχέδιο. Παρακάτω παρατίθενται οι εικόνες όπου δείχνουν τα αποτελέσματα για την 

ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων(FEA), της υπολογιστικής δύναμης ρευστού(CFD) και την 

δυναμική πολλαπλών σωμάτων (ΜΒD). 
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Εικόνα 31 - Ανάλυση Von Mises 

 

Εικόνα 32 – Μετατόπιση χ(mm) 
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Εικόνα 33 - Safety Factor 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μοντελοποίηση μεσαίου μεγέθους δομικών 

στοιχείων αεροσκάφους, έχοντας ως κύριο πλάνο τη μοντελοποίηση των δύο θυρών του 

αεροσκάφους Α400Μ. Λαμβάνοντας υπόψη τον τίτλο της εργασίας, και πριν δοθούν 

λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της μοντελοποίησης, υπάρχουν εκατοντάδες ίσως 

πράγματα τα οποία έρχονται σαν σκέψη στο μυαλό κάποιου για το τι μπορεί να 

επακολουθήσει, καθώς όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί υπάρχουν πολλά είδη και 

μεγέθη αεροσκαφών, εκ των οποίων το κάθε ένα αποτελείται από διαφορετικά δομικά 

στοιχεία ποικίλων μεγεθών. Επομένως, έχοντας ως βασικό στόχο τη μελέτη σχετικά με 

μεθόδους σχεδίασης, τρόπους ανάπτυξης σχεδίου και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων,  

το συγκεκριμένο θέμα έμοιαζε σαν μία πρόκληση με την οποία θα ερχόμασταν σε επαφή με 

τα αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν. 

Αρχικά μελετήθηκε γενικότερα η ιστορία των αεροπλάνων καθώς και η δομή-σχεδιασμός 

τους έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το πώς εξελίχθηκαν και ποια είναι τα κύρια στοιχεία από 

τα οποία αποτελούνται. Έγινε αμέσως αντιληπτή η πολυπλοκότητα της κατασκευής των 

αεροπλάνων, καθώς και οι σχεδιαστικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο πέρασμα 

των χρόνων, οι οποίες αποσκοπούσαν στη βελτίωση των παραμέτρων του αεροσκάφους, 

όπως η αποδοτικότητα, η αντοχή, η ασφάλεια. 

Εν συνεχεία μελετήθηκε ο τρόπος ανάπτυξης ενός προϊόντος με τη χρήση της τεχνολογίας 

των υπολογιστών, έτσι ώστε να κατανοηθούν τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθείται 

για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχοντας πλέον εξετάσει προσεκτικά τις μεθόδους 

ανάπτυξης και σχεδίασης ενός προϊόντος και βασιζόμενοι στο ζητούμενο της εργασίας, τα 

εργαλεία CAD που χρησιμοποιήθηκαν είναι η αντίστροφη σχεδίαση-μηχανική, η 

μοντελοποίηση με απόδοση ακριβούς μορφής των αντικειμένων. Με πυξίδα την μέθοδο 

της αντίστροφης μηχανικής, επανασχεδιάσαμε τις δύο θύρες από την αρχή ακολουθώντας 

σχεδιαστικά κάποιες σχετικές εικόνες, οι οποίες συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο και από την 

επίσημη ιστοσελίδα της Airbus. Στις εικόνες και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 

δεν δίνονται επαρκή στοιχεία που να αφορούν τη δομή τους, τις διαστάσεις των επιμέρους 

τμημάτων και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα 

θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, διότι έπρεπε να σχεδιαστούν όλα ξεκινώντας από 

το μηδέν, επιλέγοντας τις διαστάσεις των επιμέρους τμημάτων βάση πληροφοριών γενικά 

για τα αεροπλάνα, καθώς και τον τρόπο που θα συνδεθούν μεταξύ τους 
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Ξεκινώντας τη μοντελοποίηση των δύο θυρών, μετρήθηκαν στο Autodesk Inventor οι 

διαστάσεις του κενού, μήκος, πλάτος, πάχος που υπάρχουν στο τμήμα της ατράκτου που 

μας δόθηκε από την εργασία του συναδέλφου μας. Ωστόσο, η βασική δυσκολία που 

κλήθηκε να αντιμετωπιστεί, ήταν οι διάφορες κλίσεις (ράδια, καμπύλες) που έπρεπε να 

δημιουργηθούν, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά των καλουπιών, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί πλήρης συναρμογή και ομοιομορφία μεταξύ των τμημάτων (ατράκτου-θυρών). 

Η δυσκολία αυτή αντιμετωπίστηκε κάνοντας αρκετές δοκιμές των καλουπιών πάνω στην 

άτρακτο, τροποποιώντας τις διαστάσεις τους και εξετάζοντας κάθε φορά τη 

λειτουργικότητα τους. Βάση των καλουπιών της κάθε θύρας που προέκυψαν 

μοντελοποιήθηκαν και τα επιμέρους τμήματα έχοντας μία ακολουθία μεταξύ τους. Είναι 

δεδομένο πως η διαστασιολόγηση του κάθε τμήματος και η συναρμολόγηση μεταξύ τους 

επετεύχθησαν κάνοντας δοκιμές, διότι έπρεπε να ακολουθηθούν οι εσωτερικές κλίσεις του 

κάθε καλουπιού. Ένα επιπλέον πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην εξέλιξη της εργασίας 

ήταν να μελετηθεί ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης των επιμέρους τμημάτων μεταξύ τους, 

έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη αντοχή και ασφάλεια της κατασκευής.  Έχει γίνει 

προσπάθεια έτσι ώστε να αποδοθεί το καλύτερο ρεαλιστικά αποτέλεσμα, έχοντας υπόψη  

τα λιγοστά στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τις πόρτες και σίγουρα λόγω αυτού υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης όπως σε κάθε τι αντικείμενο.  

Είναι φανερό πως ένα τέτοιου είδους θέμα φανερώνει, έστω και σε μικρό βαθμό, το 

μέγεθος της δυσκολίας που έρχονται αντιμέτωπες οι αεροπορικές εταιρείες όταν καλούνται 

να μοντελοποιήσουν από την αρχή ή να επανασχεδιάσουν διαφόρων μεγεθών δομικά 

στοιχεία αεροσκάφους. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ώρες μελέτης, αξιολόγησης των 

δεδομένων και μοντελοποίησης βήμα βήμα του κάθε αντικειμένου. 

Η εργασία συνολικά αποτελεί ένα έργο για το οποίο χρειάστηκαν αρκετές ώρες και ημέρες 

μελέτης, σκέψης και αποτύπωσης αυτής τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μέσω της 

μοντελοποίησης. Μέσα από την μελέτη των στοιχείων που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν 

καλλιεργήθηκε η κριτική σκέψη καθώς και οι δεξιότητες ανάλυσης, σύγκρισης και 

σύνθεσης. Επίσης διεξήχθη το συμπέρασμα πως η συνεργασία μεταξύ δύο και παραπάνω 

ατόμων ώστε να φέρουν εις πέρας ένα έργο είναι κάτι που χτίζεται αργά και βελτιώνεται με 

το πέρασμα του χρόνου και σχετίζεται με το να υπάρχει σαφήνεια, να αποφεύγεται η 

αδράνεια στην έκφραση και η αμφισημία, να υπάρχει περιεκτικότητα και οργάνωση. 

Αποκομίστηκαν νέες γνώσεις οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο της αντίστροφης 

μηχανικής και ποιες είναι οι εφαρμογές της στις μέρες μας. Εμπλουτίστηκαν επίσης 
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υπάρχουσες γνώσεις γύρω από τα συστήματα σχεδίασης και κυρίως σχετικά με το εύρος 

των λειτουργιών που παρέχονται μέσω του σχεδιαστικού προγράμματος Autodesk Inventor   

οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο λίθο για μελλοντικούς στόχους σχετικά με τα 

συστήματα μοντελοποίησης και τα εργαλεία αυτών.  

Εν κατακλείδι,  θα ήταν μεγάλη ευχαρίστηση μέσω αυτής της πτυχιακής εργασίας να είναι 

σε θέση και άλλα άτομα να επωφεληθούν των πληροφοριών  που παρέχονται. Μελετώντας 

συγκεντρωτικά τα θεωρητικά στοιχεία γύρω από τα συστήματα σχεδίασης και την  

μεθοδολογία της αντίστροφης μηχανικής, θα μπορούσε κάποιος να κατανοήσει και να 

εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές  πάνω σε πολλούς επιστημονικούς τομείς. Η παρούσα 

πτυχιακή εργασία θα μπορούσε να εξελιχθεί μέσω της μελέτης αντοχής του κάθε τμήματος 

μέσω της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων και εν συνεχεία να δημιουργηθεί ο 

κώδικας-G (γλώσσα προγραμματισμού αριθμητικού ελέγχου) έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

κατασκευή του κάθε τμήματος με τη χρήση εργαλειομηχανής CNC. 
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