
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
Μάθημα: Μηχανολογικό Σχέδιο
Εξέταση: Σεπτεμβρίου 2021

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD

Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________

Κωδικός: ___________________________________________________

● Διάρκεια εξέτασης: 2.0 ώρες.
● Για τη σχεδίαση, θα χρησιμοποιηθεί η ομάδα γραμμών 0.7 mm. Τυχόν διαστάσεις που δεν δίνονται θα ληφθούν

κατά προσέγγιση από το σχέδιο.
● Tο αρχείο AUTOCAD θα έχει όνομα nmXXXXX.
● Στο τέλος της εξέτασης, θα γίνει υποβολή (upload) του αρχείου στην πλατφόρμα Mycourses.
● Δεν επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ φοιτητών.

Μεταβλητές ασκήσεων:

Χ=______ Υ=______ Ζ=______

Η θέση στο αλφάβητο του πρώτου
γράμματος του επωνύμου

Η θέση στο αλφάβητο του πρώτου
γράμματος του ονόματος

To άθροισμα των τελευταίων δύο
αριθμών του κωδικού φοιτητή

π.χ. Δαφέρμος Γεώργιος, nm20025: X=4,     Υ=3, Ζ=2+5=7

ΘΕΜΑ   (10.0 μονάδες)
Δίδεται χυτό μηχανολογικό εξάρτημα, το οποίο απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Η διάσταση Α θα ληφθεί ως Α= 100 + Χ + Y - Ζ (mm)

Ζητείται η σχεδίαση στο AUTOCAD της πρόοψης, της κάτοψης, και της πλάγιας όψης από αριστερά σε τομή κατά το

επίπεδο συμμετρίας του τεμαχίου, και η τοποθέτηση των διαστάσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Στην πρόοψη (μόνο), να σχεδιαστεί περαστός εξαγωνικός κοχλίας DIN 601, με παράκυκλο (ροδέλα) και περικόχλιο, ο

οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη σύσφιγξη του κυλίνδρου με εσωτερική διάμετρο Φ60 (βλ. κόκκινο βέλος). Η

σχεδίαση του κοχλία θα γίνει με χρήση τοπικής τομής (σπασίματος). Δίπλα στο σχέδιο, να συμπληρωθεί πίνακας με

τις βασικές διαστάσεις κοχλία, ροδέλας και περικοχλίου (μήκος κορμού, μήκος σπειρώματος κοχλία, ύψος κεφαλής,

πάχος παρακύκλου, πάχος περικοχλίου, κ.λπ.).

Ονομαστική Διάμετρος Κοχλία: 2  ≤ Χ+Υ ≤15: Μ10

15< Χ+Υ ≤30: Μ12

30< Χ+Υ: Μ16

Η διάμετρος της οπής Β θα επιλεγεί ώστε να είναι κατάλληλη για τον επιλεχθέντα περαστό κοχλία. Η σχεδίαση θα

γίνει σε κλίμακα 1:1. Η πρόοψη προσδιορίζεται από το βέλος.

Βαθμολόγηση σχεδίου:

Κανόνες Δημιουργίας Όψεων: 40%

Κανόνες Δημιουργίας Τομών: 20%

Κανόνες Διαστασιολόγησης: 20%

Σχεδίαση / Διαστάσεις Κοχλία: 20%



Σημείωση: Τυχόν διαστάσεις που δεν δίνονται, θα ληφθούν κατά προσέγγιση από το σχέδιο.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !


