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D E S I G N  G U I D E  
  

This PowerPoint 2007 template produces an A3 presentation poster. You can use it to create your research 

poster and save valuable time placing titles, subtitles, text, and graphics.  
  

We provide a series of online answer your poster production questions. To view our template tutorials, go 

online to PosterPresentations.com and click on HELP DESK. 
  

When you are ready to  print your poster, go online to PosterPresentations.com 
  

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 
  

 

Q U I C K  S T A R T  
  

Zoom in and out 
As you work on your poster zoom in and out to the level that is more comfortable to you. Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, and the affiliated institutions. You can type or paste text 

into the provided boxes. The template will automatically adjust the size of your text to fit the title box. You can manually 

override this feature and change the size of your text.  
  

T I P : The font size of your title should be bigger than your name(s) and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a logo by dragging and dropping it from your desktop, copy 

and paste or by going to INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be low quality when printed. Zoom it at 100% 

to see what the logo will look like on the final poster and make any necessary adjustments.   
 

T I P :  See if your company’s logo is available on our free poster templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy and paste, or by going to INSERT > PICTURES. Resize images 

proportionally by holding down the SHIFT key and dragging one of the corner handles. For a professional-looking poster, do not 

distort your images by enlarging them disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good they  

will print well.  
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Q U I C K  S T A R T  ( c o n t . )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to the DESIGN menu, click on COLORS, and choose the 

color theme of your choice. You can also create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by going to VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on 

the master be sure to go to VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-formatted placeholders for headers and text blocks. 

You can add more blocks by copying and pasting the existing ones or by adding a text box from 

the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you have to present. The default template text offers a good 

starting point. Follow the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu and click on TABLE. A drop-down box will help you 

select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another PowerPoint document. A pasted table may need to be re-

formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or Word. Some reformatting may be required depending on 

how the original document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the column options available for this template. The 

poster columns can also be customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your poster, save as PDF and the bars will not be 

included. You can also delete them by going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-Setup to match the Page-

Setup in PowerPoint before you create a PDF. You can also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

 
Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ενός πλήρως 

παραμετροποιήσιμου μοντέλου, ικανού να εκτιμά τις συνθήκες λειτουργίας του τριβολογικού 

συστήματος ελατήριο συμπίεσης εμβόλου-κύλινδρος σε ένα τετράχρονο κινητήρα εσωτερικής 

καύσης, το οποίο παράλληλα θα υπολογίζει τις παραγόμενες ακουστικές εκπομπές (ΑΕ) του 

τριβολογικού συστήματος.  Επιπλέον αναπτύχθηκε ξεχωριστό μοντέλο για την εκτίμηση των 

φαινομένων απόσβεσης και αλλοίωσης κατά τη διάδοση των ακουστικών εκπομπών, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της ορθότητας του αναπτυσσόμενου μοντέλου. 

ΣΚΟΠΟΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το τριβολογικό μοντέλο έχει τη δυνατότητα καθορισμού του καθεστώτος λίπανσης και της 
διάκρισης διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας του ελατηρίου. 

Οι κατανομές των απωλειών ισχύος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του 
χρόνου και της έντασης της επαφής ελατηρίου και κυλίνδρου. 

Η ισχύς των ΑΕ είναι χαρακτηριστική των συνθηκών λειτουργίας και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των απωλειών ισχύος του ελατηρίου λόγω επαφής. 

Τα φαινόμενα απόσβεσης επηρεάζουν αισθητά το σήμα ΑΕ. 

Η εκτίμηση της απόσβεσης των ΑΕ και η εγκυρότητα της γενικής ιδέας του μοντέλου 
παραγωγής  ΑΕ κρίνονται ικανοποιητικές. 

Για το τριβολογικό μοντέλο πραγματοποιήθηκε CFD ανάλυση στο πακέτο Flotran του ANSYS 

14.0®. Η μοντελοποίηση της περιοχής του λιπαντικού έγινε με χρήση δομημένου 2D πλέγματος 

20x1000 στοιχείων. Το μοντέλο παραγωγής ΑΕ προσαρτήθηκε μέσω κώδικα στη CFD ανάλυση 

και εκτελέστηκε παράλληλα με τη τριβολογική ανάλυση. Το μοντέλο απόσβεσης ΑΕ 

εφαρμόστηκε μέσω του Matlab και εκτελέστηκε ξεχωριστά από τις άλλες δύο αναλύσεις. 

Το τριβολογικό σύστημα μοντελοποιήθηκε για λειτουργία του κινητήρα στις 2000σ.α.λ., για δύο 

διαφορετικές θερμοκρασίες λιπαντικού, 40 και 90 βαθμούς Κελσίου. Επίσης πραγματοποιήθηκε 

σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών δεδομένων για τη περίπτωση των 40°C. 

Μοντελοποίηση με υπολογιστική ρευστομηχανική του  
ακουστικού πεδίου σε ελατήριο συμπίεσης μηχανών εσωτερικής καύσης 

 

ΘΕΩΡΙΑ 
Το τριβολογικό σκέλος του μοντέλου που αναπτύχθηκε χρησιμοποιεί το ισοζύγιο δυνάμεων 

στην ακτινική διεύθυνση του ελατηρίου συμπίεσης για το καθορισμό της τριβολογικής 

συμπεριφοράς του, κατά την ολίσθησή του στα τοιχώματα του κυλίνδρου, υπό παρουσία 

λιπαντικού φιλμ. Οι δυνάμεις επαφής ελατηρίου και κυλίνδρου προκύπτουν από τροποποίηση 

της θεωρίας των Greenwood και Tripp, ενώ η δύναμη λόγω της κατανομής πίεσης του 

λιπαντικού φιλμ υπολογίζεται με επίλυση των εξισώσεων συνέχειας και ορμής.  

Το μοντέλο παραγωγής ΑΕ στηρίζεται επίσης στη θεωρία επαφής των Greenwood και Tripp και 

χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα εισόδου με το τριβολογικό μοντέλο, υπολογίζει την ισχύ του 

σήματος ακουστικών εκπομπών που οφείλεται στην αλληλεπίδραση των τραχυτήτων του 

ελατηρίου με τον κύλινδρο. 

Το μοντέλο απόσβεσης ΑΕ χρησιμοποιείται για την αναδόμηση του πειραματικά μετρούμενου 

σήματος, από το οποίο θα έχει αφαιρεθεί η επίδραση των φαινομένων απόσβεσης και της 

συνεχούς μεταβολής της απόστασης πηγής-αισθητήρα. Για το λόγο αυτό, υπολογίζεται ο 

συντελεστής απόσβεσης του υλικού του κυλίνδρου (γκρίζος χυτοσίδηρος), που παρεμβάλλεται 

μεταξύ ελατηρίου (πηγή) και αισθητήρα (δέκτης).  Κύριοι μηχανισμοί απόσβεσης που 

μελετώνται είναι η σκέδαση λόγω της πολυκρυσταλλικότητας του χυτοσιδήρου και η απόσβεση 

των καταναγκασμών εντός της γραφιτικής φάσης που εμπεριέχεται στο χυτοσίδηρο. Ο 

συντελεστής απόσβεσης του χυτοσιδήρου προκύπτει μέσω του νόμου των μειγμάτων. 

Παλαιολόγος Αλέξανδρος 
ΑΜ: 246600 

Επιβλέπων Καθηγητής: 
Νικολακόπουλος Παντελής 

Κατανομή ελάχιστου πάχους λιπαντικού για πλήρη 

κύκλο λειτουργίας για λιπαντικό 40°C και 90°C  

Κατανομές απωλειών ισχύος επαφής (Pb) και ισχύος 

ΑΕ (UAE(liner)) για λιπαντικό 40°C και 90°C  

Κατανομές θεωρητικής (UAE(liner)) και 

πειραματικής ισχύος ΑΕ για λιπαντικό 40°C  

Μείωση εύρους εγκαρσίων κυμάτων λόγω 

απόσβεσης χυτοσιδήρου συναρτήσει συχνότητας 

και χρόνου 

http://www.facebook.com/pages/PosterPresentationscom/217914411419?v=app_4949752878&ref=ts

