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Περιγραφή Μαθήματος
Τίτλοσ ‐ Κωδικόσ Αρικμόσ του Μακιματοσ :
Επίπεδο ‐ Τφποσ του Μακιματοσ :
Ζτοσ Σπουδϊν ‐ Εξάμθνο :
Κατεφκυνςθ:
Αρικμόσ Ευρωπαϊκϊν Πιςτωτικϊν Μονάδων :
Προαπαιτιςεισ :

Γλϊςςα Διδαςκαλίασ :
Διδάςκοντεσ :

Επικοινωνία :

Ώρεσ Γραφείου :

CAD/CAM/CAE
Μεταπτυχιακό-Διαλζξεισ
ο
ο
1 –1
Ανάπτυξθ Προϊόντοσ
6 (ECTS)
Επικυμθτά αλλά όχι απαραίτθτα:
Βαςικζσ γνϊςεισ Τεχνικισ Σχεδίαςθσ & Ανωτζρων
Μακθματικϊν. Εξοικείωςθ με τθν χριςθ Η/Υ
Ελλθνικά & Αγγλικά
Κακθγθτισ Β. Δεδοφςθσ
Επ. Κακ. Ι. Γιαννατςισ
Δρ. Β. Κανελλίδθσ
Β. Δεδοφςθσ, τθλ. 210 414 2320 email: vdedo@unipi.gr
Ι. Γιαννατςισ, τθλ. 210 414 2151 email: ggian@unipi.gr
Β. Κανελλίδθσ, τθλ. 210 414 2019 email: bcanel@unipi.gr
B. Δεδοφςθσ: Δευτζρα – Παραςκευι, 10.00-15.00*
Ι. Γιαννατςισ: Δευτζρα – Παραςκευι, 10.00-16.00*
Β. Κανελλίδθσ: Δευτζρα – Παραςκευι, 13.00-16.00*
*κατόπιν συνεννόησης

Αντικείμενο του Μαθήματος :
Η μελζτθ και ο ςχεδιαςμόσ απλϊν ι ςυνκζτων προϊόντων, (μθχανολογικϊν) κομματιϊν, εξαρτθμάτων, κ.λπ. είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, διότι όπωσ ζχει καταδειχκεί αποφάςεισ που λαμβάνονται ςτα πρϊτα ςτάδια ανάπτυξθσ
των κατά τθν φάςθ του ςχεδιαςμοφ κακορίηουν ουςιαςτικά τόςο το κόςτοσ παραγωγισ των όςο και τθν ποιότθτά
τουσ. Σε γενικζσ γραμμζσ κα μποροφςε κάποιοσ να ιςχυριςτεί ότι ο ςχεδιαςμόσ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο
για τθν ‘επιτυχία’ ενόσ προϊόντοσ τόςο από τεχνολογικισ αλλά και οικονομικισ ςκοπιάσ. Είναι ςαφζσ ότι με τθν
ραγδαία ανάπτυξθ των Η/Υ και τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ που υποβοθκοφνται/ελζγχονται από
υπολογιςτικά ςυςτιματα ζχουν ςυντελεςτεί ςθμαντικότατεσ αλλαγζσ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ μελζτθσ, του
ςχεδιαςμοφ
και τθσ παραγωγισ. Το αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ τθσ
ςχεδιαςτικισ/μελετθτικισ διαδικαςίασ αλλά και τθσ παραγωγισ νζων προϊόντων που υποβοθκοφνται από Η/Υ
(CAD/CAM) τόςο από κεωρθτικισ όςο και από πρακτικισ ςκοπιάσ.

Στόχοι του Μαθήματος:
i.
ii.
iii.

Ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν αναφορικά με τθν ςθμαςία τθσ ςχεδιαςτικισ/μελετθτικισ διαδικαςίασ ςτο
‘κφκλο ηωισ’ νζων/καινοτομικϊν προϊόντων.
Παρουςίαςθ και ανάλυςθ τθσ τεχνολογίασ κακϊσ και των μακθματικϊν (και κεωρθτικϊν) εργαλείων και
εννοιϊν που διζπουν τα ςφγχρονα ςυςτιματα CAD/CAM.
Ενθμζρωςθ και πρακτικι εξάςκθςθ των φοιτθτϊν αναφορικά με τθν χριςθ λογιςμικοφ CAD.

Περιεχόμενα του Μαθήματος:
Ζννοια βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ. Σχεδιαςμόσ προςανατολιςμζνοσ ςτθ παραγωγι και τθ
ςυναρμολόγθςθ. Η/Υ ςτθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και λειτουργίεσ λογιςμικοφ γραφικϊν των
ςυςτθμάτων CAD. Γενικζσ αρχζσ τεχνικοφ/μθχανολογικοφ ςχεδίου. Τεχνικζσ γεωμετρικισ
αναπαράςταςθσ και μεταςχθματιςμοί. Στερεά αναπαράςταςθ/μοντελοποίθςθ και δομζσ γεωμετρικισ
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βάςθσ δεδομζνων. Πρότυπα μεταφοράσ γεωμετρικϊν δεδομζνων. Διαδικαςία του αρικμθτικοφ
ελζγχου (NC) και προγραμματιςμόσ κομματιοφ. Ειςαγωγι ςτθν Τεχνικι Προςκετικισ Καταςκευισ και
τθν Τριδιάςτατθ Εκτφπωςθ (3D–printing). Εργαςτθριακι εξάςκθςθ ςτθ χριςθ λογιςμικοφ CAD.

Διδακτικζς και μαθησιακζς μζθοδοι:
Τα γνωςτικά αντικείμενα που πραγματεφεται το ςυγκεκριμζνο μάκθμα αναπτφςςονται από τουσ διδάςκοντεσ ςτισ
αντίςτοιχεσ διαλζξεισ με εκτενι χριςθ οπτικοφ υλικοφ με τθ μορφι power point. Οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν με τθ
μορφι ερωτιςεων και ςυηιτθςθσ ςτο τζλοσ των διαλζξεων. Επίςθσ υποχρεοφνται να αναλάβουν και να
εκπονιςουν ςχεδιαςτικι/-ζσ εργαςίεσ που κα υποδειχκοφν κατά τθν διάρκεια τθσ πρακτικισ-εργαςτθριακισ
εξάςκθςθσ με λογιςμικό CAD.

Μζθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης:
Βαπύηηηα 60% έχει η βαθμολογία ζηη ηελική γπαπηή ή πποθοπική εξέηαζη και 40% η επίδοζη ζηην
επγαζηηπιακή εξάζκηζη. Απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για πποβιβάζιμο βαθμό είναι επίδοζη ηουλάχιζηον
30% ζηη ηελική γπαπηή ή πποθοπική εξέηαζη.

Παράρτημα-Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος
Εβδομάδα
η
1

Περιεχόμενα Μαθήματος
Ειςαγωγι ςτον ςχεδιαςμό και τθ μελζτθ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων. Η ζννοια τθσ βιομθχανικισ
παραγωγισ και του ‘Concurrent Engineering’

η

Σχεδιαςμόσ προςανατολιςμζνοσ ςτθ παραγωγι και τθν ςυναρμολόγθςθ (Design for Manufacturing
& Assembly). Στοιχεία καταςκευαςτικισ τεχνολογίασ

η

Στοιχεία τεχνικοφ/μθχανολογικοφ ςχεδίου. Ειςαγωγι ςτα ςφγχρονα ςυςτιματα CAD

η

Γεωμετρικι αναπαράςταςθ και ςτερεά μοντελοποίθςθ

η

1 Εργαςτιριο CAD

η

Γεωμετρικοί μεταςχθματιςμοί και καμπφλεσ 2 , 3 και υψθλότερου βακμοφ.

η

2 Εργαςτιριο CAD

η

Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα CAM και τισ ςφγχρονεσ καταςκευαςτικζσ τεχνολογίεσ που
υποβοθκοφνται από Η/Υ

η

3 Εργαςτιριο CAD
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4 Εργαςτιριο CAD
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