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Περίληψη:

•Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπνπδαζηηθήο 

εξγαζίαο απνηειεί ν ζρεδηαζκόο θαη ε 

θαηαζθεπή ελόο απηνκαηνπνηεκέλνπ ηξνθνδόηε 

γηα ηελ ηξνθνδνζία εμαξηεκάηωλ κηθξνύ 

κεγέζνπο.

•Ο ελ ιόγω κεραληζκόο ζα έρεη εθαξκνγή ζηελ 

βηνκεραλία ηωλ θαηαλαιωηηθώλ αγαζώλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα ηξνθνδνηεί θεθαιέο από 

μπξάθηα. 

•Βαζηθό ζηόρν ζηε ζρεδίαζε ηνπ κεραληζκνύ 

απνηειεί ε ηθαλόηεηα ηνπ λα ηξνθνδνηεί δπν 

δηαθνξεηηθά είδε θεθαιώλ από δπν εληειώο 

δηαθνξεηηθά πξνϊόληα, ρωξίο λα απαηηείηαη 

θάπνηα αιιαγή ζε επίπεδν εμνπιηζκνύ, λα 

ραξαθηεξίδεηαη δειαδή από επειημία. 

Εισαγωγή:

Παρατθρϊντασ τα δφο ξυραφάκια πάνω ςτα 
οποία βαςίςτθκε ο ςχεδιαςμόσ του τροφοδότθ, 
είναι εμφανζσ ότι πρόκειται για δφο αρκετά 
διαφορετικά προϊόντα. Το μαφρο ξυραφάκι 
απευκφνεται ςτο αντρικό κοινό για ξφριςμα 
προςϊπου, ενϊ το ροη ςτο γυναικείο κοινό για 
ξφριςμα ςϊματοσ. 

Μεθοδολογία Σχεδιασμού:

Αξιολόγηζη Εναλλακηικών Πποηάζεων
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Τελικόρ Σσεδιαζμόρ

Αξιολόγηζη με βάζη:

1. Σπκβαηόηεηα κε ηελ 

ππάξρνπζα δηάηαμε 

θειηνύ – εμνπιηζκό

2. Επθνιία πινπνίεζεο

3. Κόζηνο πινπνίεζεο

4. Απαηηνύκελνο ρώξνο 

γηα ηελ πινπνίεζε

5. Ταρύηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο 

ηξνθνδνζίαο

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηωλ θξηηεξίωλ επηιέρζεθε ε πξόηαζε 4

Πποζομοίωζη

Αληξηθή Κεθαιή Γπλαηθεία Κεθαιή

Κατασκευή και Πειραματική Διαδικασία:

Ππωηόηςπο μησανιζμού

Αληξηθή 

Κεθαιή

Γπλαηθεία 

Κεθαιή

Πραγμαηοποιήθηκαν 200 πειράμαηα για κάθε κεθαλή, με ποζοζηό επιηστίας 

98.5% και 98% για ηην ανηρική και ηη γσναικεία ανηίζηοιτα. Ο τρόνος 

ηροθοδοζίας και για ηις δύο κεθαλές ανέρτεηαι ζηα 1.53 sec.

Συμπεράσματα:

Η λειτουργικότθτα του μθχανιςμοφ κρίκθκε άκρωσ ικανοποιθτικι 
και για τα δφο είδθ κεφαλϊν . Πιο ςυγκεκριμζνα ζχουμε:
1. Χαμθλό χρόνοσ επίτευξθσ του κφκλου τροφοδοςίασ 
2. Υψθλι επαναλθψιμότθτα
Μελλοντικά βιματα: 
1) Καταςκευι και αξιολόγθςθ του ςυγκεκριμζνου μθχανιςμοφ 

ςφμφωνα με βιομθχανικά πρότυπα και με χριςθ βιομθχανικϊν 
υλικϊν

2) Μελζτθ δυνατότθτασ να ςχεδιαςτεί ζνασ ακόμα πιο ευζλικτοσ 
μθχανιςμόσ, που κα παρζχει τθ δυνατότθτα τροφοδοςίασ 
εξαρτθμάτων με αρκετά διαφορετικζσ μεταξφ τουσ γεωμετρίεσ


