ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Σ.. (ΙΙ) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
Μάθημα: Μησανοςπγική Σεσνολογία
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Παπαζκεςή, 04 Ιοςνίος 2010
11:00-13:30
Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη (Α, Β, Γ) και έξι (6)
ζελίδερ.

ΟΓΗΓΙΔ: Να απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ.
Όιεο νη εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ.
Επηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο.
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ΜΔΡΟ Α: Γώδεκα (12) επωηήζειρ.
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ηέζζεπιρ (4) μονάδερ.
Γηα ηηο εξσηήζεηο 1-5 λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
1. Γηα κεηάδνζε θίλεζεο κεηαμύ δπν θάζεησλ αηξάθησλ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ:
α) Σπλδπαζκόο νδνληνηξνρνύ κε νδνλησηό θαλόλα.
β) Ζεύγνο παξάιιεισλ νδνληνηξνρώλ.
γ) Ζεύγνο θσληθώλ νδνληνηξνρώλ.
δ) Ζεύγνο εζσηεξηθνύ - εμσηεξηθνύ νδνληνηξνρνύ.
2. Σην θύιιν πξνγξακκαηηζκνύ γηα θαηεξγαζία ζε ηόξλν CNC ν θώδηθαο F
εθθξάδεη:
α) Τε ζπληεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζεί ην θνπηηθό
εξγαιείν ζηνλ άμνλα Χ.
β) Τν βάζνο Κνπήο.
γ) Τελ ηαρύηεηα πξνώζεζεο κε ηελ νπνία πξέπεη λα θηλεζεί ην θνπηηθό
εξγαιείν.
δ) Τε ζπληεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζεί ην θνπηηθό
εξγαιείν ζηνλ άμνλα Ζ.
3. Τα ζεξκνπιαζηηθά είλαη :
(α) Σπλζεηηθά πιηθά πνπ αληέρνπλ ζε ςειέο ζεξκνθξαζίεο
(β) Σπλζεηηθά πιηθά πνπ αληέρνπλ ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο
(γ) Σπλζεηηθά πιηθά πνπ δελ κπνξνύλ λα ξεπζηνπνηεζνύλ θαη λα
δηακνξθσζνύλ πνιιέο θνξέο
(δ) Σπλζεηηθά πιηθά πνπ κπνξνύλ λα ξεπζηνπνηεζνύλ θαη λα
δηακνξθσζνύλ δεύηεξε θνξά
4. Η βαιβίδα δηεύζπλζεο ξνήο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 1 είλαη:
Α

Β

RP S
Σρήκα 1
(α) βαιβίδα 2/5
(β) βαιβίδα 5/2
(γ) βαιβίδα 4/2
(δ) βαιβίδα 3/2
5. Οη δαθηπιησηνί νδεγνί είλαη βαζηθά ζηνηρεία ησλ ηδηνζπζθεπώλ:
(α) δηάλνημεο νπώλ
(β) θξεδαξίζκαηνο
(γ) ηόξλεπζεο
(δ) ιείαλζεο
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6. Να θαηνλνκάζεηε ηέζζεξηο ηδηνζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην
κεραλνπξγείν.
7. Γηα θάζε κηα από ηηο κήηξεο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, λα δώζεηε έλα
ηππηθό πξντόλ πνπ παξάγεηαη κε απηέο.
(α) κήηξεο ηύπσζεο
(β) κήηξεο εμέιαζεο
(γ) κήηξεο θνίιαλζεο
(δ) κήηξεο ζπζηξνθήο – θάκςεο
8. Να γξάςεηε ηέζζεξα παξαδείγκαηα πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ
πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο, ζε κεραλνινγηθέο
θαηαζθεπέο.
Γηα ηηο εξσηήζεηο 9 θαη 10 λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά:
9. Σηνπο ………………… ππξγίζθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο
εκηαπηόκαηνπο ηόξλνπο ηνπνζεηνύληαη ……………….. θνπηηθά εξγαιεία.
10. Τα …………………. αληηγξαθήο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο εκηαπηόκαηνπο
ηόξλνπο γηα ηόξλεπζε ………………………..
11. Να αλαθέξεηε ηί δειώλνπλ ηα πην θάησ όηαλ γίλεηαη πξνγξακκαηηζκόο
ελόο ηόξλνπ C.N.C.
(α) Κώδηθαο G00
(β) Κώδηθαο G01
(γ) Κώδηθαο Μ03
(δ) Κώδηθαο M30
12. Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ηέζζεξηο (4)
δηαθνξεηηθέο κνξθέο νδνληνθίλεζεο όπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην
ζρήκα 2.

(1)

(2)

(3)

Σρήκα 2
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(4)

ΜΔΡΟ Β: Σέζζεπιρ (4) επωηήζειρ.
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με οκηώ (8) μονάδερ.
13. Να ζρεδηάζεηε ην πδξαπιηθό θύθισκα ειέγρνπ θπιίλδξνπ δηπιήο
ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηξία πδξαπιηθά ζύκβνια πνπ θαίλνληαη
ζην ζρήκα 3. Ο έιεγρνο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θπιίλδξνπ λα αζθείηαη ζηελ
έθηαζε ηνπ εκβόινπ
Α Β

RP S
ζρήκα 3
14. Σην ζρήκα 4 θαίλεηαη κέξνο παξάιιεινπ νδνληνηξνρνύ κε ίζηα δόληηα. Να
θαηνλνκάζεηε ηα ζηνηρεία d, df, da, h, ha, hf, S θαη P ηνπ νδνληνηξνρνύ, όπσο
απηά ζπκβνιίδνληαη ζην ζρήκα.

ζρήκα 4
15. Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε ηεο θακπηηθήο κήηξαο πνπ θαίλεηαη
ζην ζρήκα 5.

ζρήκα 5
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16. Να πεξηγξάςεηε κε ιίγα ιόγηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ
πξνζαξηήκαηνο αληηγξαθήο γηα ηόξλεπζε κνξθήο, πνπ θαίλεηαη ζην
ζρήκα 6.

ζρήκα 6
ΜΔΡΟ Γ: Γύο (2) επωηήζειρ.
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδερ.
17. Να ππνινγίζεηε από ηε ζρέζε F= ℓ·S·ηΒ ηε δύλακε θνπήο πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ απνθνπή κε θνπηηθή κήηξα ηεο εξγαζίαο πνπ θαίλεηαη
ζην ζρήκα 7. Ωο πξώηε ύιε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ισξίδα ειάζκαηνο
ράιπβα πάρνπο 2 mm κε αληνρή εθειθπζκνύ Rm = 300 N/mm2.
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Σρήκα 7
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18. Σε αθαηέξγαζην ηεκάρην άμνλα δηακέηξνπ 30 mm, πξέπεη λα
θαηεξγαζηνύλ ζε ηόξλν κε λνπκεξηθό πξνγξακκαηηζκό εξγαζίαο (CNC)
δπν (2) δηαβαζκίζεηο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 8. Να γξάςεηε ζην
ηεηξάδην απαληήζεώλ ζαο πξόγξακκα θαηεξγαζίαο, ζην απόιπην
ζύζηεκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε κνξθή πξνγξακκαηηζκνύ πνπ θαίλεηαη
ζηνλ πίλαθα 1. Τν πξόγξακκα λα πξνλνεί γηα θαηεξγαζία μερνλδξίζκαηνο
θαη απνπεξάησζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Όπνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί
ν θνπηηθόο θύθινο G84 θαη ε παξάκεηξνο δηαίξεζεο θνπήο Η. Τν κέγηζην
επηηξεπόκελν βάζνο θνπήο ηεο εξγαιεηνκεραλήο είλαη 0.5 mm.
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