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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διπλωματική εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή παλινδρομικών εμβολοφόρων μηχανών που χρησιμοποιούνται κυρίως ως κινητήρες αυτοκινήτων, αεροσκαφών 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και συνδυασμένης ηλεκτροπαραγωγής. Γίνεται ιστορική αναδρομή στο σχεδιασμό παλινδρομικών μηχανών, περιγράφεται ο θερμοδυναμικός κύκλος και 
τεχνικές δυναμικής ανάλυσης μονοκύλινδρης παλινδρομικής μηχανής και μηχανές ζυγοστάθμισης. Από την κινηματική και δυναμική ανάλυση του μηχανισμού στροφάλου – διωστήρα 
– βάκτρου για μονοκύλινδρη παλινδρομική μηχανή υπολογίζονται τα φορτία λειτουργίας, οι παραγόμενες δυνάμεις από τα αέρια καύσης, οι ισοδύναμες μάζες και δυνάμεις αδρανείας 
των κινούμενων μελών, οι παλινδρομικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στα έδρανα, η παραγόμενη ροπή στο στροφαλοφόρο άξονα, οι φορτίσεις των εμβόλων, διωστήρων, και 
εδράνων. Αναλύεται το πρόβλημα της αζυγοσταθμίας περιστρεφόμενων και παλινδρομικών μελών μηχανών, οι ταλαντώσεις που αναπτύσσονται εκ των αδρανειακών δυνάμεων και 
εφαρμογές ζυγοστάθμισης αξόνων και. Αναπτύχθηκε συστηματικός αλγόριθμος με υπολογιστικά φύλλα για το σχεδιασμό μηχανής εσωτερικής καύσης και τη ζυγοστάθμιση αξόνων 
και παλινδρομικών μαζών. 

Λέξεις κλειδιά: Παλινδρομικές εμβολοφόρες μηχανές, Μηχανισμός στροφάλου – διωστήρα – εμβόλου, Αλγόριθμος σχεδιασμού εμβολοφόρου μηχανής, Δυναμική ανάλυση, 
Ταλάντωση, Ζυγοστάθμιση.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι μια από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του περασμένου αιώνα. Αναπτύχθηκε στα τέλη 
του 1800 και από τότε έως και σήμερα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Παλινδρομικές εμβολοφόρες μηχανές 
χρησιμοποιούνται κυρίως ως κινητήρες αυτοκινήτων αλλά και ως κινητήρες ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και συνδυασμένης 
ηλεκτροπαραγωγής. Ήταν και θα παραμείνουν στο μέλλον ένας ζωτικός και ενεργός τομέας της έρευνας των μηχανικών. 
Μέσα από αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ιστορική αναδρομή στις παλινδρομικές μηχανές, κατηγορίες 
παλινδρομικών μηχανών, ο θερμοδυναμικός κύκλος και τεχνικές δυναμικής ανάλυσης μονοκύλινδρης παλινδρομικής 
μηχανής. Ακολουθεί ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς μονοκύλινδρης παλινδρομικής μηχανής και υπολογίζονται τα 
φορτία και οι τάσεις που προκύπτουν κατά τη λειτουργία. Γίνεται αναλυτικός υπολογισμός της αζυγοσταθμίας και 
εφαρμόζεται για τη ζυγοστάθμιση αξόνων, περιστρεφόμενων και παλινδρομικών μελών μηχανών. Από την ανάλυση που 
προηγήθηκε αναπτύχθηκε συστηματικός αλγόριθμος σχεδιασμού και υπολογισμού τετράχρονου τετρακύλινδρου κινητήρα. 
Έτσι λοιπόν, υπάρχουν όλα τα στοιχεία για το σχεδιασμό και την κατασκευή παλινδρομικών εμβολοφόρων μηχανών. 

             

           

 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                                                                            

Τα τελευταία χρόνια γίνεται αισθητή όλο και περισσότερο η χρήση ηλεκτρικών κινητήρων στα αυτοκίνητα. Ήδη από το 1828 ο Ányos Jedlik από την Ουγγαρία εφηύρε έναν πρώιμο 
ηλεκτροκινητήρα που του επίτρεψε να κατασκευάσει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το καλοκαίρι του 2018, ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων που 
κυκλοφορούσαν παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια, από τα οποία τα 2,6 εκατομμύρια, δηλαδή το 65%, ήταν αμιγώς ηλεκτροκίνητα. Έτσι λοιπόν η μελλοντική επέκταση της 
εργασίας προτείνεται να κατευθυνθεί στη σύγκριση του ηλεκτροκινητήρα και της μηχανής εσωτερικής καύσης αλλά και στην ανάλυση άλλων τύπων μηχανών όπως οι ναυτικές 
μηχανές. 


