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Εισαγωγή στη Μηχανολογία 

Εξέταση Παρασκευή 9/02/01 

∆ιάρκεια εξέτασης 2 ώρες 

 

Α.  

 Α1. Ποιός ο βαθµός απόδοσης Υδροηλεκτρικού σταθµού, Θερµοηλεκτρικoύ σταθµού, 

Ανεµοκινητήρα και Φωτοβολταικού σταθµού για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί 

υπάρχει διαφοροποίηση των βαθµών απόδοσης; 

 Α2. Ποιός ο βαθµός απόδοσης αντλίας, υδροστροβίλου, συµπιεστή, µηχανής εσωτερικής 

καύσης, στροβίλου και καυστήρα πετρελαίου; Γιατί υπάρχει διαφοροποίηση των βαθµών 

απόδοσης; 

 Α3. Ποιές δεξιότητες απαιτούνται από ένα Επιστήµονα Μηχανολόγο Μηχανικό; Ποιές 

δεξιότητες µηχανικού προκύπτουν από τις εξισώσεις Morita και  Malpas. 

  B. 

B1. Ποιά είναι τα τρία (3) βασικά υποσυστήµατα ενός ροµπότ ; 
 

B2. Παραθέσατε τρία (3) ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός βιοµηχανικού ροµπότ ; 
 
Γ. 

Γ1. Γιατί σε ένα ελικόπτερο που πετά οριζόντια, το επίπεδο της κύριας έλικας είναι σε 

κλίση ως προς την κατεύθυνση κίνησης; 

Γ2. Γιατί τα ελικόπτερα έχουν δύο έλικες; 

Γ3. Με δεδοµένο ότι µιά έλικα αυξάνει τη ταχύτητα του αέρα που διαπερνά το δίσκο της, 

εξηγείστε την εµφάνιση της δύναµης άνωσης. 

Γ4. Γιατί κατά τη περιστροφή τους τα πτερύγια µιάς έλικας ελικοπτέρου αλλάζουν το βήµα 

τους; 

∆. 
∆1. Tι είναι η προσοµοίωση; Ποιά πλεονεκτήµατα προσφέρει η µελέτη συστηµάτων µε 

προσοµοίωση; Tι είδους γνώσεις απαιτεί; ∆ώστε ένα παράδειγµα προσοµοίωσης. 
∆2. Περιγράψτε ένα σύστηµα ροµποτικής ενδοσκοπικής εγχείρησης καρδιάς. Ποιό πρόβληµα 

αντιµετωπίζει; Πως; Ποιές είναι οι πλέον σηµαντικές προδιαγραφές για το σύστηµα αυτό; 


