
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων 
 
Γραπτή εξέταση στο µάθηµα Εργονοµία                                                                 27/1/2012 

∆ιάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
:  

 

Ο εικονιζόµενος διανοµέας πίτσας χρειάζεται 
καθηµερινά να µεταφέρει µια σακούλα µε 
αναψυκτικά, νερά, κρασί (µ.ο. βάρους 2,7 kg) µε 
το ένα χέρι πίσω από τον κορµό, στην ευθεία 
σχεδόν των αστραγάλων, και 2 κουτιά πίτσα 
(ΠxΒxΥ: 33x33x40mm) µε το άλλο χέρι 
στηρίζοντας τα κουτιά στο θώρακα (µ.ο. βάρους 
340gr). Αυτά τα εναποθέτει στο κουτί διανοµής 
που είναι προσαρµοσµένο στη σχάρα της 
µηχανής (εξωτερικές διαστάσεις κουτιού ΠxΒxΥ: 
55x55x43cm, εσωτερικές διαστάσεις κουτιού 
ΠxΒxΥ: 48x48x38cm). Το ύψος της σχάρας της 
µηχανής είναι 85cm, το ύψος της σακούλας από 
την άκρη του χεριού είναι 41cm. 
 
Στη συγκεκριµένη εργασία, οι ώρες αιχµής είναι 
περίπου 4 ώρες ανά ηµέρα στη διάρκεια των 
οποίων πραγµατοποιούνται κατά µ.ο. 34 
δροµολόγια.  

Για λόγους ασφάλειας (ευστάθειας της µηχανής), οι υπεύθυνοι της πιτσαρίας σκέφτονται να 
αλλάξουν τη θέση στήριξης του κουτιού µε σκοπό να µειώσουν την απόσταση του κουτιού 
από το έδαφος κατά 55 cm. Σας ζητείται να εκτιµήσετε: 

Ερώτηµα 1.1 (10%)  

Η υφιστάµενη διάταξη είναι ασφαλής από πλευράς σωµατικής καταπόνησης των διανοµέων 
λόγω ανύψωσης βαρών; Τεκµηριώστε την απάντησή σας βάσει εκτίµησης του δαπανούµενου 
έργου λαµβάνοντας υπόψη το 95% του πληθυσµού στόχου. 

Ερώτηµα 1.2 (10%)  

Ποιο είναι το βέλτιστο ύψος της θέσης του κουτιού για την ικανοποίηση των δύο απαιτήσεων 
(διασφάλιση ευστάθειας µηχανής – διασφάλιση σωµατικής άνεσης λόγω ανύψωσης βαρών);   

Ερώτηµα 1.3 (10%)  

Οι δύο τρόποι µεταφοράς φορτίου που απεικονίζονται στην εικόνα είναι εξίσου 
αποτελεσµατικοί; Αν όχι, ποια µέθοδος είναι πιο αποτελεσµατική; Προσδιορίστε τουλάχιστον 
2 κριτήρια αξιολόγησης.  

Ερώτηµα 1.4 (5%) 

Γιατί οι διανοµείς τείνουν να υιοθετούν επιβαρυντικές στάσεις για το µυο-σκελετικό τους 
σύστηµα; Τι σηµαίνει αυτό όσον αφορά τους τρόπους παρέµβασης;  

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: 

Ερώτηµα 2.1 (10%)  

Έστω ότι, η απόσταση ανάµεσα στην κάθετη νοητή γραµµή που ορίζεται από το ταµπλό των 
οργάνων ενός αυτοκινήτου και τη θέση των µατιών του οδηγού είναι 540mm και η απόσταση 
ανάµεσα στην κάθετη νοητή γραµµή που ορίζεται από το παράθυρο της πόρτας του οδηγού 
και το µέσο των δύο µατιών του οδηγού είναι 410mm. Αν το πλάτος του παρµπρίζ είναι 
1275mm και το ύψος από το κάθισµα του οδηγού έως την οροφή 1160mm, σε ποιο σηµείο θα 
πρέπει να τοποθετηθεί η οθόνη ενός φορητού συστήµατος πλοήγησης (διαστάσεων 
120x82mm) ώστε να διασφαλιστεί η µέγιστη ορατότητα του κυκλοφοριακού περιβάλλοντος 
και η βέλτιστη οπτική πρόσβαση στο σύστηµα πλοήγησης;  
Τεκµηριώστε κατάλληλα την απάντησή σας  



Ερώτηµα 2.2 (10%) 

Αν ο θόρυβος που εκπέµπει ο κινητήρας µέσα την καµπίνα οδήγησης έχει ένταση 12 dB και 
συχνότητα ~ 800 Hz. Τι ένταση και τι συχνότητα θα επιλέγατε για τα ηχητικά σήµατα του 
συστήµατος έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτά (να µην επικαλύπτονται από το θόρυβο του 
κινητήρα) αλλά και να µην ενοχλούν υπερβολικά τον οδηγό.                                                   
Τεκµηριώστε την απάντησή σας βάσει των σηµειώσεων. 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
: 

Ερώτηµα 3.1 (20%)  

Το ύψος της έδρας των σκαµπό για µπαρ είναι 80 cm. Προσδιορίστε το ύψος της µπάρας 
ενός µπαρ, ώστε να φιλοξενείται µε άνεση το 95% των ενηλίκων.  

Ερώτηµα 3.2 (10%) 

Στα πόδια του σκαµπό, πόσοι δακτύλιοι για τη στήριξη των ποδιών των καθήµενων και σε 
ποιο ύψος θα πρέπει να τοποθετηθούν ώστε να φιλοξενείται µε άνεση το 95% των ενηλίκων. 
Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. 
 

ΘΕΜΑ 4ο:  

Σε ένα σιδερωτήριο ρούχων από µετρήσεις που έγιναν προέκυψε ότι η θερµοκρασία αέρα 
ήταν 29

0
C, η σχετική υγρασία 79% και η θερµική ακτινοβολία 34

0
C. 

Ερώτηµα 4.1 (10%)  

Επί πόσο χρόνο θα πρέπει οι εργαζόµενοι να εργάζονται και επί πόσο χρόνο να αναπαύονται 
ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους;  

Ερώτηµα 4.2 (5%)  

Εκτός των διαλειµµάτων, ποια άλλα µέτρα θα µπορούσαν να ληφθούν στην περίπτωση αυτή, ώστε 
και η απόδοση των εργαζοµένων να παραµένει σταθερή και η υγεία τους να µην τίθεται σε κίνδυνο;  

 

Άνδρες  Γυναίκες Ανθρωποµετρικά δεδοµένα ενήλικων 
Ευρωπαίων (οι διαστάσεις σε mm) 50o % s  50o % S 

1 Ύψος  1740 70  1610 62 

2 Ύψος οφθαλµού 1630 69  1505 61 

3 Ύψος ώµου 1425 66  1310 58 

4 Ύψος αγκώνα 1090 52  1005 46 

5 Ύψος λεκάνης 920 52  810 43 

6 Ύψος παλάµης 755 41  720 36 

7 Ύψος ακροδάχτυλου 655 38  625 38 

8 Ύψος (καθιστή θέση) 910 36  850 35 

 

9 Ύψος µατιών (καθιστή θέση) 790 35  740 33 

10 Ύψος ώµου (καθιστή θέση) 595 32  555 31 

11 Ύψος αγκώνα (καθιστή θέση) 245 21  235 29 

12 Πάχος µηρού 160 15  155 17 

13 Μήκος γλουτού-γονάτου 595 31  570 30 

15 Ύψος γονάτου 545 32  500 27 

15 Ύψος πίσω γονάτου 440 29  400 27  

        

 
Ηµίτονο sin (ω) ηµ (ω) b/c 

 

 
Συνηµίτονο cos (ω) συν (ω ) a/c 

 

 
Εφαπτοµένη tan (ω) εφ (ω) b/a 

 

 
Συνεπφαπτοµένη cot (ω) σφ (ω) a/b 

  

 

Καλή Επιτυχία! 


