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Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα γξαπηνύ 2,5 ώξεο (150 ιεπηά)
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ ΚΑΙ ΣΡΙΑ
ΜΔΡΗ (Α’, Β’ ΚΑΙ Γ’)

ΟΓΗΓΙΔ:
1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.
2. Όιεο νη εξσηήζεηο λα απαληεζνύλ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ.
3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ, ή άιινπ δηνξζσηηθνύ πιηθνύ.
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Μέπορ Α’. Απνηειείηαη από 12 εξσηήζεηο.
Η θάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 4 μονάδερ.
1. Να ζρεδηάζεηε, ζην ηεηξάδην απαληήζεώλ ζαο ηνλ ειεθηξνλόκν ηζρύνο
πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 1 θαη λα αξηζκήζεηε όιεο ηηο επαθέο.

ρήκα 1
2. Να αλαθέξεηε δύν βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ
έλαληη ησλ πλεπκαηηθώλ.
3. αο δίλεηε ην πην θάησ ειεθηξηθό θύθισκα (ρήκα 2). Να νλνκάζεηε ηε
ινγηθή πύιε πνπ αληηζηνηρεί ζην θύθισκα, λα ζρεδηάζεηε ην ζύκβνιό ηεο
θαη λα γξάςεηε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα αιεζείαο.

ρήκα 2
4. ην ρήκα 3 θαίλνληαη ηα ζύκβνια δύν πλεπκαηηθώλ θπιίλδξσλ
(θύιηλδξνο Α θαη θύιηλδξνο Β).
α) Nα νλνκάζεηε ηνλ θάζε θύιηλδξν.
β) Να εμεγήζεηε ηε βαζηθή δηαθνξά πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνύο.

ρήκα 3
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5. ην ρήκα 4 θαίλεηαη ην ζρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ Πξνγξακκαηηδόκελνπ
Λνγηθνύ Διεγθηή (δνκή PLC). Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα
αξηζκεκέλα κέξε ηνπ ζρεκαηηθνύ δηαγξάκκαηνο.

ρήκα 4
6. Να αλαθέξεηε ηέζζεξεηο (4) ηξόπνπο ελεξγνπνίεζεο ησλ πλεπκαηηθώλ
βαιβίδσλ.
7. Να αλαθέξεηε δύν γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ησλ Πξνγξακκαηηδόκελσλ
Λνγηθώλ Διεγθηώλ (PLC).
8. ην ρήκα 5 απεηθνλίδεηαη κηα πλεπκαηηθή βαιβίδα.
α) Να αλαθέξεηε ην είδνο ηεο πλεπκαηηθήο βαιβίδαο.
β) Να εμεγήζεηε ηη ζπκβνιίδνπλ ηα βέιε θαη νη γξακκέο ησλ βειώλ.

ρήκα 5
9. Να αλαθέξεηε δπν παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ πλεπκαηηθώλ
ζπζηεκάησλ.
10. Να ζρεδηάζεηε ην ζύκβνιν ηνπ καγλεηηθνύ αηζζεηήξα πξνζέγγηζεο,
ηύπνπ ΝΡΝ κε ηξεηο (3) αγσγνύο, πνπ ζηελ έμνδό ηνπ έρεη ζπλδεδεκέλε
κηα ελδεηθηηθή ιπρλία Υ1.
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11. Να νλνκάζεηε δύν είδε νπηηθώλ αηζζεηήξσλ.
12. ην ρήκα 6 δίλεηαη έλα παξάδεηγκα απηνκαηηζκνύ. Να αλαγλσξίζεηε θαη
λα γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ πην θάησ αξηζκεκέλσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ
1,2,3 θαη 4.

ρήκα 6

Μέπορ Β’. Απνηειείηαη από 4 εξσηήζεηο.
Η θάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 8 μονάδερ.
13. Να κεηαηξέςεηε ην πην θάησ ειεθηξηθό θύθισκα (ρήκα 7) ζε θύθισκα
ινγηθώλ ππιώλ.

ρήκα 7
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14. ην ρήκα 8 θαίλεηαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο
ρξνλνδηαθόπηε.
α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ην είδνο ηνπ ρξνλνδηαθόπηε.
β) Να εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξνλνδηαθόπηε, γηα ηελ επαθή
θαλνληθά αλνηρηή (N/O) θαη ηελ επαθή θαλνληθά θιεηζηή (N/C).

ρήκα 8
15. ην ρήκα 9 δίλεηαη έλα θύθισκα Λνγηθώλ Ππιώλ.
Να αληηγξάςεηε θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα αιεζείαο ηνπ
θπθιώκαηνο (ρήκα10) ζην ηεηξάδην απαληήζεώλ ζαο.

ρήκα 9
ρήκα 10
16.
α) Να αλαθέξεηε πνην ειεθηξηθό κέγεζνο αιιάδεη, κε ηε βνήζεηα ηνπ
ειεθηξνληθνύ ξπζκηζηή ζηξνθώλ, ώζηε λα ξπζκίδεηαη ε ηαρύηεηα
πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα.
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β) Να αλαθέξεηε πνην ειεθηξηθό κέγεζνο αιιάδεη, κε ηε βνήζεηα ηνπ
ειεθηξνληθνύ ξπζκηζηή ζηξνθώλ, ώζηε λα ξπζκίδεηαη ε ξνπή ηνπ
ηνπ θηλεηήξα.
γ) Να αλαθέξεηε δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ξπζκηζηή
ζηξνθώλ.
Μέπορ Γ’. Απνηειείηαη από 2 εξσηήζεηο.
Η θάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 10 μονάδερ.
17. ην ρήκα 11 δίλεηαη ην θύθισκα ειέγρνπ ηνπ εθθηλεηή αιιαγήο θνξάο
πεξηζηξνθήο ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα.
α) Να εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιώκαηνο.
β) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε πνηα δνκηθά ζηνηρεία είλαη είζνδνη
(INPUT) θαη πνηα έμνδνη (OUTPUT). Να εηνηκάζεηε θαηάινγν εηζόδσλ
θαη εμόδσλ.
γ) Να κεηαθέξεηε ην θύθισκα ζε πξόγξακκα Λνγηθήο Κιίκαθαο (Ladder).

ρήκα 11
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18. Με αλαθνξά ζην πλεπκαηηθό θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 12, λα ζρεδηάζεηε
ην ειεθηξηθό θύθισκα ειέγρνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πην θάησ
απαηηήζεηο.
α) Με ην πάηεκα ελόο σζηηθνύ δηαθόπηε S1 ην έκβνιν, πνπ βξίζθεηαη
ζηελ ζύκπηπμε, πεξλά ζε πιήξε έθηαζε.
β) Όηαλ ην έκβνιν βξίζθεηαη ζε πιήξε έθηαζε παξακέλεη εθεί γηα ρξόλν
Σ=15s θαη κεηά επηζηξέθεη απηόκαηα πίζσ.
γ) Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη ζπλέρεηα κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ζα
ελεξγνπνηεζεί έλαο άιινο σζηηθόο δηαθόπηε S2.

ρήκα 12

-ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ-
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