
Εργαστηριακή Άσκηση στο Μάθημα Σ.Μ. ΙΙ του 4ου εξαμήνου 
Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 

 

Σκοπός της εργαστηριακής Άσκησης 
 

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την τεχνολογία 

μετρήσεων και ελέγχου ποιότητας οδοντωτών τροχών. Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις πιο 

συνηθισμένες μεθόδους είναι αυτή των μετρήσεων με χρήση πείρων (Measurements over pins). 

 

Σύντομη περιγραφή της εργαστηριακής άσκησης 
 

Η εν λόγω μέθοδος έχει σκοπό των προσδιορισμό των κατασκευαστικών αποκλίσεων που 

αφορούν στο πάχος των οδοντώσεων [σχ.1,σχ.2], στις αποκλίσεις μορφής της εξελιγμένης 

καμπύλης και στη χάρη κατατομών (backlash) [σχ.2]. Για τη μέτρηση απαιτείται η χρήση ζεύγους 

πείρων ακριβείας κατάλληλης διαμέτρου και μικρομέτρου [σχ.2], που θα παρασχεθούν από το 

Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών. 

 

 

Σχ. 1: Διαδικασία Μέτρησης                                         Σχ. 2:Συσχέτιση διαμέτρου του πείρου με τα              
χαρακτηριστικά της καμπύλης 

     

 

 



Η κάθε ομάδα λαμβάνει σειρά διαστασιολογικών μετρήσεων, επιλέγοντας τα κατάλληλα μεγέθη 

πείρων για τον οδοντωτό τροχό που θα της δοθεί στο Εργαστήριο ώστε να προχωρήσει στους 

απαραίτητους υπολογισμούς για να απαντήσει στα ερωτήματα της άσκησης. Ο χρόνος που θα 

έχει κάθε ομάδα στην διάθεση της θα είναι 1 ώρα. Θα δοθεί δυνατότητα συμπληρωματικών 

μετρήσεων σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους  του Εργαστηρίου.  

Πριν από την ημερομηνία έναρξης των εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τη 

μεθοδολογία μέτρησης και την τυποποίηση σε θέματα ακρίβειας οδοντωτών τροχών (ανοχές) 

στο Αμφιθέατρο «Α», σε ώρες που διεξάγεται το μάθημα Στοιχείων Μηχανών ΙΙ. Η μέρα και ώρα 

της διάλεξης θα ανακοινωθούν στο μάθημα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Εργαστηρίου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την παραπάνω μέθοδο θα βρείτε στους παρακάτω 

συνδέσμους: 

 

http://www.salemcompany.com/cgi-bin/Store/pdfs/InvGrsClSect8ed2.pdf 

http://www.tandwiel.info/en/gears/tooth-thickness-measurement-with-pins-or-balls/ 

https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/tooth-thickness.html 

https://www.kggear.co.jp/en/wp-content/themes/bizvektor-global-edition/pdf/4.2_Method-of-

measurement-with-Overballs-orRollers_TechnicalData_KGSTOCKGEARS.pdf 

https://www.americangearinc.com/quality.html 

 

 

Ζητούμενα της εργαστηριακής άσκησης 
 

Κάθε ομάδα θα πρέπει να παραδώσει σε ημερομηνία και ώρα, που θα ανακοινωθεί μετά το 

πέρας της περιόδου εγγραφών στο εργαστήριο τεχνική έκθεση 10-12 σελίδων στην οποία θα 

απαντώνται και τεκμηριώνονται τα παρακάτω ερωτήματα: 

 

1. Προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών του οδοντωτού τροχού: 

a. Module 

b. Βασικός κύκλος 

c. Κύκλος κεφαλής 

d. Κύκλος  Ποδός 

e. Κύκλος κύλισης 

Βαθμός ερωτήματος 15% 

http://www.salemcompany.com/cgi-bin/Store/pdfs/InvGrsClSect8ed2.pdf
http://www.tandwiel.info/en/gears/tooth-thickness-measurement-with-pins-or-balls/
https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/tooth-thickness.html
https://www.kggear.co.jp/en/wp-content/themes/bizvektor-global-edition/pdf/4.2_Method-of-measurement-with-Overballs-orRollers_TechnicalData_KGSTOCKGEARS.pdf
https://www.kggear.co.jp/en/wp-content/themes/bizvektor-global-edition/pdf/4.2_Method-of-measurement-with-Overballs-orRollers_TechnicalData_KGSTOCKGEARS.pdf
https://www.americangearinc.com/quality.html


 

1. Προσδιορισμός του minimum tolerance class ΙΤ ως προς των κύκλο κύλισης 

(θα παρασχεθούν οι κατάλληλοι πίνακες) 

Βαθμός ερωτήματος 25% 

2. Προσδιορισμός του minimum tolerance class ΙΤ όσον αφορά τα profile 

deviations (involute profile) για το οποίο ο μετρηθείς οδοντωτός τροχός είναι 

εντός ανοχών. 

Βαθμός ερωτήματος 40% 

3. Πλήρες κατασκευαστικό σχέδιο του οδοντωτού τροχού που μετρήθηκε με τις 

κατάλληλες ανοχές ώστε ο μετρηθείς οδοντωτός τροχός να εμπίπτει στα πεδία 

ανοχών που προσδιορίστηκαν στα προηγούμενα ερωτήματα. 

Βαθμός ερωτήματος 20% 

 

Η εργαστηριακή Άσκηση είναι προαιρετική. Εφόσον μία ομάδα την 

αναλάβει ο βαθμός της έχει βαρύτητα 20% στον τελικό βαθμό 
 

Η παράδοση της εργαστηριακής άσκησης και η προφορική εξέταση 

θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής 

περιόδου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθούν 

οι εργαστηριακές μετρήσεις. 
 

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στην εργαστηριακή άσκηση θα  

πρέπει να πραγματοποιηθεί  μέχρι την Παρασκευή 29/3/2019 στις 

20:00 στο email: mdlab.ntua@gmail.com 

Στο email να αναγράφονται: αριθμός συμμετεχόντων και 

ονοματεπώνυμα. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες των 5 

ατόμων για όσους δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο υπολογιστικό 

θέμα. Για όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή στο υπολογιστικό θέμα 

θα τηρηθεί η ίδια σύνθεση ομάδας. 
 

 

mailto:mdlab.ntua@gmail.com

