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Στόχος Μαθήματος 

Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος πρέπει να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να υπολογίζουν τις 

δυνάμεις και ροπές που ασκούνται σε ένα στατικό και εν κίνηση όχημα. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα Στο τέλος των μαθημάτων, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να: 

 ορίζουν και υπολογίζουν τις δυνάμεις και ροπές που ασκούνται σε ένα 

όχημα 

 υπολογίζουν τις δυνάμεις αντίστασης που εφαρμόζονται σε ένα όχημα 

την ώρα της κίνησης του 

 υπολογίζουν τη ροπή φρεναρίσματος 

 εξηγούν την ισχύ και τη ροπή του κινητήρα με τη χρήση διαγράμματος  

 υπολογίζουν την αεροδυναμική αντίσταση και πως αυτή επηρεάζεται  

από τον τύπο του αμαξώματος. 

Προαπαιτούμενα Δεν ισχύει 

 

 

Συναπαιτούμενα Δεν ισχύει 

 1.0 Κινηματική Οχημάτων 



 
Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1.1 Κέντρο βάρους οχήματος  

1.2 Δυνάμεις και ροπές που ασκούνται στο κέντρο βάρους 

1.3 Δυνάμεις και ροπές που ασκούνται στους τροχούς 

 

2.0 Δυνάμεις Αντίστασης σε Κινούμενο Όχημα 

2.1Συντελεστής τριβής κύλισης 

2.2 Τριβή κύλισης 

2.3 Αεροδυναμική 

2.4 Αντίσταση κλίσης του δρόμου 

2.5 Επιτάχυνση του οχήματος 

 

3.0 Δυναμική Οχημάτων 

3.1 Στην ευθεία 

3.2 Σε καμπύλη τροχιά 

3.3 Σε κεκλιμένη επιφάνεια  

 

4.0 Δυναμική της Πέδησης 

4.1 Ροπή φρεναρίσματος δισκόφρενου 

4.2 Ροπή φρεναρίσματος ταμπουρόφρενων 

4.3 Δύναμη φρεναρίσματος 

 

5.0 Αεροδυναμική Αυτοκινήτων 

5.1 Αεροδυναμικός συντελεστής 

5.2 Υπολογισμός αεροδυναμικής αντίστασης 

5.3 Κατανομή αεροδυναμικών πιέσεων στο αμάξωμα του αυτοκινήτου 

ανάλογα με τον τύπο του αμαξώματος 

5.4 Αεροδυναμικά βοηθήματα 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία θα γίνεται με διαλέξεις με τη βοήθεια πολυμέσων, σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα τεχνολογίας. Για καλύτερη κατανόηση των υπό 



 
διδασκαλία θεμάτων οι σπουδαστές θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 
απαραίτητα εποπτικά μέσα, εποπτικά μέσα σε τομή και υλικά, παρουσιάσεις 
power point και φύλλα εργασίας. Το θεωρητικό μέρος στηρίζεται επίσης με 
το λογισμικό Ingenatic εγκατεστημένο σε Η/Υ στην αίθουσα διδασκαλίας. 
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