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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί
διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006 και των τροποποιήσεων αυτού,
είναι μια ετήσια έκδοση της Υπηρεσίας Εξετάσεων (∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στόχος της έκδοσης αυτής είναι η
ενημέρωση των υποψηφίων πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τις Παγκύπριες
Εξετάσεις.
Ο Γ΄ Τόμος του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και
τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια
που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών Σχολών (Τεχνολογίες και Σχέδια
Ειδικότητας Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης).
Ο Α΄ Τόμος περιλαμβάνει τις γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη
διαδικασία κατανομής των θέσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, την ομαδοποίηση των
Σχολών και τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά Επιστημονικό Πεδίο, συμπεριλαμβανομένων
και των προϋποθέσεων πρόσβασης. Περιλαμβάνει, επίσης, γενικές πληροφορίες για τα
ΑΑΕΙ της Κύπρου και για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.
Ο Β΄ Τόμος του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και
τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 ή δειγματικά εξεταστικά δοκίμια
που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών. Το Α´
Μέρος του Τόμου περιλαμβάνει τα μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης και απόλυσης ενώ
το Β΄ Μέρος τα μαθήματα του πλαισίου απόλυσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (100)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΣΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ιάρκεια εξέτασης: ∆ύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Αντοχή Υλικών
Σκοπός της Αντοχής Υλικών
Κάμψη – Καταπόνηση σε κάμψη
Συνηθισμένες περιπτώσεις φορτίσεων στοιχείων μηχανών και μηχανολογικών κατασκευών σε κάμψη
Η τάση κάμψης
Σχέση της τάσης κάμψης και της καμπτικής ροπής
Σχέση της τάσης κάμψης και του γεωμετρικού σχήματος και της θέσης της διατομής
Υπολογισμός της τάσης κάμψης – Βασική εξίσωση της κάμψης
Συνθήκες, κάτω από τις οποίες ισχύει η βασική εξίσωση της κάμψης
Υπολογισμός των ροπών αδράνειας και των ροπών αντίστασης
Αξονικές ροπές αδράνειας, ροπές αδράνειας ορθογωνικών και κυκλικών διατομών, το θεώρημα του
Steiner ή θεώρημα των παράλληλων αξόνων, ροπές αδράνειας σύνθετων επιφανειών και ροπή
αντίστασης
Η παραμόρφωση στην κάμψη – Ακτίνα καμπυλότητας
Επιτρεπόμενη τάση κάμψης
Ασκήσεις επίλυσης στατικώς ορισμένων δοκών με συγκεντρωμένα και ομοιόμορφα κατανεμημένα
φορτία
Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αντοχή στην κάμψη
Στρέψη – Καταπόνηση σε στρέψη
Συνηθισμένες περιπτώσεις φορτίσεων στοιχείων μηχανών και μηχανολογικών κατασκευών σε στρέψη
Σχέσεις (εξισώσεις) υπολογισμού της ροπής στρέψης
Η διατμητική τάση και η παραμόρφωση στη στρέψη
Υπολογισμός της διατμητικής τάσης στρέψης – Βασική εξίσωση της στρέψης
Πολική ροπή αδράνειας – Πολική αντίσταση στρέψης – Η γωνία στρέψης φ
Επιτρεπόμενη τάση διάτμησης – Συντελεστής ασφαλείας
Επίλυση προβλημάτων υπολογισμού ατράκτων στη στρέψη
Επίπεδα δικτυώματα
Παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών των δικτυωμάτων
Μερικοί χαρακτηριστικοί τύποι επίπεδων δικτυωμάτων
Το ιδανικό δικτύωμα
Το στατικά ορισμένο επίπεδο δικτύωμα
Προσδιορισμός των εσωτερικών δυνάμεων στις ράβδους των δικτυωμάτων
∆υναμική στερεού σώματος
Ροπή στρέψης και ισχύς περιστρεφόμενου σώματος
Περιστροφική κίνηση - Η σχέση ανάμεσα στη μεταφορική και στη περιστροφική κίνηση
Ροπή στρέψης – Ισχύς κατά την ομαλή περιστροφική κίνηση
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Κινητική ενέργεια περιστρεφόμενων μαζών
Ροπή αδράνειας - Ροπή αδράνειας σημείου (σημειακής μάζας) - Ροπή αδράνειας μάζας –
Ροπή αδράνειας απλών περιστρεφόμενων σωμάτων – Ακτίνα αδράνειας
Θεμελιώδεις νόμος της περιστροφικής κίνησης
Ρευστομηχανική – Βασικές έννοιες και αρχές της Ρευστομηχανικής
Γενικές ιδιότητες των ρευστών
Υδροστατική και αεροστατική
Υδροστατική πίεση
Πίεση – Μονάδες μέτρησης της πίεσης – Πυκνότητα – Ειδικό βάρος
Συμπιεσιμότητα των σωμάτων ως αποτέλεσμα αύξησης της πίεσης
Το ιδεώδες υγρό
Αεροστατική πίεση
Ο νόμος του Boyle – Mariotte
Ατμοσφαιρική πίεση – Μανομετρική πίεση – Απόλυτη πίεση
Η μεταβολή της υδροστατικής πίεσης σε συνάρτηση με το αυξανόμενο βάθος
Συγκοινωνούντα δοχεία
Κατανομή της πίεσης στα ρευστά
Μεταφορά πίεσης Η αρχή του Πασκάλ – Υδραυλική πρέσα – Υδραυλικά φρένα
Όργανα μέτρησης της πίεσης
Υδροδυναμική και αεροδυναμική
Ροή ρευστών σε σωλήνες – βασικές έννοιες και ορισμοί
Τρόποι κίνησης (ροής) των ρευστών – Παροχή ρευστού
Οι αρχές της ροής των ιδανικών ρευστών (Η αρχή της συνέχειας και η αρχή του Μπερνούλι
Θερμοδυναμική (Thermodynamics)
Εισαγωγή – βασικές έννοιες και ορισμοί
Θερμότητα ως μορφή ενέργειας – Ειδική θερμότητα σωμάτων
Θερμοποσότητα – Θεμελιώδεις νόμος θερμιδομετρίας
Θερμική διαστολή
Γραμμική διαστολή στερεών – Κυβική διαστολή στερεών και υγρών
∆ιαστολή των αερίων υπό σταθερή πίεση
Η γενική μεταβολή αερίου
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και επτά (7) σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
∆ίνεται τυπολόγιο (σελίδες 6 και 7)
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ΜΕΡΟΣ Α: - ∆ώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες
Για τις ερωτήσεις 1 - 6 να γράψετε τη σωστή απάντηση.
1. Η ροπή αδράνειας της διατομής της δοκού που φαίνεται στο σχήμα 1 ως προς τον
κεντροβαρικό άξονα x – x είναι:

X

X

40

Ixx = 200000 mm2
Ixx = 115000 mm4
Ixx = 720000 mm2
Ixx = 256000 mm4

30

(α)
(β)
(γ)
(δ)

30
20

Σχήμα 1
2. Στο σχήμα 2 δίνεται το διάγραμμα των τεμνουσών δυνάμεων αμφιέρειστης δοκού
μήκους 15 m.
Η μέγιστη ροπή κάμψης Mbmax είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Mbmax = 24 kNm
Mbmax = 20 kNm
Mbmax = 36 kNm
Mbmax = 80 kNm

10 m

5m

8 kN

4 kN
B

Α

Γ

∆

4m

12 kN

Σχήμα 2

3. Για το δικτύωμα που φαίνεται στο σχήμα 3 οι ράβδοι που δεν καταπονούνται είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ΑΒ και Ε∆
Α∆ και Ε∆
Β∆ και Ε∆
ΕΓ και Ε∆

RBY
R BX

E

B

Γ
40 kN

60°
60°

∆

RA
A

Σχήμα 3

2
4

4. Σε υδραυλικό κρίκο η πίεση του υδραυλικού υγρού είναι P = 100 N/mm2 και το εμβαδό
διατομής του εμβόλου είναι Α = 200 mm2. Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να ανυψωθεί
είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

W = 100 N
W = 20 kN
W = 100 kN
W = 200 N

5. Πάνω σε σφόνδυλο ασκείται σταθερή στρεπτική ροπή. Κατά τη διάρκεια της
περιστροφής του ποιο μέγεθος παραμένει σταθερό;
(α)
(β)
(γ)
(δ)

η γωνιακή του επιτάχυνση
η κινητική του ενέργεια
η ισχύς του
η γωνιακή του ταχύτητα

6. ∆οχείο περιέχει υγρό πυκνότητας ρ = 850 kg/m3.
αναπτύσσεται στο υγρό σε βάθος h = 2 m είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Η υδροστατική πίεση που
(g = 9,81 m/s2)

Ρ= 16677 kN
Ρ= 16600 J
Ρ= 16000 Ρa
Ρ= 16677 Ρa

7. Να αναφέρετε τρία παραδείγματα κατασκευών όπου χρησιμοποιούνται δικτυώματα και
να εξηγήσετε τους λόγους που δεν χρησιμοποιούνται σ’ αυτές τις κατασκευές δοκοί
8. Συρματόσχοινο έχει μήκος  = 50 m. Να υπολογίσετε την αύξηση του μήκους του
∆  όταν η θερμοκρασία του αυξηθεί κατά 40º C και ο συντελεστής γραμμικής
διαστολής του α = 17x10-6 K-1
9. Η διατομή που φαίνεται στο σχήμα 4 έχει εμβαδόν Α = 4,8x103 mm2 και ροπή
αδράνειας Ixx = 6,144x106 mm4.
Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας Ix΄x΄

X
80

X

X'

X'
Σχήμα 4

10. Αν η παροχή νερού που ρέει από σωλήνα Q = 0,05 m3/s, να υπολογίσετε το χρόνο
που χρειάζεται για να γεμίσει δεξαμενή χωρητικότητας V = 30 m3

3
5

11. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τάση κάμψης,

 b max , σε δοκό ύψους h = 120 mm και

ροπή αδράνειας I = 7,2x106 mm4 , όταν η ροπή που ασκείται στη διατομή είναι
Mb = 10 kNm
12. Να υπολογίσετε την ροπή αδράνειας I συμπαγούς δίσκου, διαμέτρου d = 400 mm και
μάζας m = 10 kg
ΜΕΡΟΣ Β: - Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με oκτώ (8) μονάδες
13. Άξονας με πολική ροπή αδράνειας J = 157x106 mm4, περιστρέφεται με n = 60 rpm
Αν η μέγιστη τάση διάτμησης στον άξονα είναι τmax = 100 N/mm2, και η διάμετρος
του D = 200 mm να υπολογίσετε:
(α) τη μέγιστη ροπή στρέψης Μt
(β) την ισχύ P που μεταφέρει ο άξονας.
14. Ο ρότορας ηλεκτρικού μοτέρ έχει μάζα m= 300 kg και ακτίνα αδράνειας i=200 mm.
Να υπολογίσετε τη ροπή στρέψης Mt που χρειάζεται να εξασκηθεί στο ρότορα για να
τον κάνει να περιστρέφεται με n = 1600 rpm, σε χρόνο t = 8 s, από τη στιγμή της
εκκίνησης. Η τριβή είναι αμελητέα.
15. Για το δικτύωμα που φαίνεται στο σχήμα 5, με τη μέθοδο των τομών να υπολογίσετε
τις εσωτερικές δυνάμεις και το είδος της καταπόνησης στις ράβδους 1, 2 και 3.

B

1

Γ

Ε

2

20 kN

60°
60°

3

∆
20 kN

A

Σχήμα 5

16. Το ακροφύσιο που φαίνεται στο σχήμα 5 έχει διάμετρο d1 = 15 mm στο σημείο 1 και
διάμετρο d2 = 9 mm στο σημείο 2.
Αν η ταχύτητα του νερού στο σημείο 1 είναι 1 = 2 m/s, να υπολογίσετε:
(α) την παροχή Q και
(β) την ταχύτητα του νερού  2 στο σημείο 2 του σωλήνα.

υ2

υ1
1

2

Σχήμα 6
4
6

ΜΕΡΟΣ Γ: - ∆ύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
17. Για τη δοκό που φαίνεται στο σχήμα 6 να υπολογίσετε:
(α) τις αντιδράσεις RA και RΒ
(β) τις τέμνουσες δυνάμεις και να σχεδιάσετε το διάγραμμα τεμνουσών
δυνάμεων (∆Τ∆)
(γ) τις ροπές κάμψης και να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροπών κάμψης (∆ΡΚ)
(δ) τη μέγιστη τάση κάμψης.
120

20 kN
Β

A
4m

Γ

2m

∆

2m

Ε

240
200

30 kN

q=10 kN/m

20

2m

Σχήμα 7

18. Για το δικτύωμα που φαίνεται στο σχήμα 8:
(α) να αποδείξετε ότι το δικτύωμα είναι στατικά ορισμένο
(β) να υπολογίσετε τις αντιδράσεις RA και RΒ (RΒΧ, RΒΥ)
(γ) να υπολογίσετε με την μέθοδο των κόμβων τις εσωτερικές δυνάμεις και το είδος
τις καταπόνησης σε όλες τις ράβδους του δικτυώματος.

10 kN
Γ

B
45°

A

∆

3m

4m

E
20 kN

Σχήμα 8

ΤΕΛΟΣ

∆ΟΚΙΜΙΟΥ

5
7

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
∆οκοί
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (101)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Εισαγωγή
Προστασία από υπερένταση και διαρροή
Επιλογή του μέσου προστασίας από:
-Υπερφόρτωση
-Βραχυκύκλωμα
-Διαρροή
Εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών και υπολογισμός του μέσου προστασίας από:
-Υπερφόρτωση
-Βραχυκύκλωμα
Διαρροή τόσο με φυσική όσο και τεχνητή γείωση
Μελέτη βιομηχανικής εγκατάστασης
Μέρη βιομηχανικής εγκατάστασης
Αρχιτεκτονικά σχέδια βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Ηλεκτρικά σύμβολα
Θέση πινάκων διανομής
Διαδικασίες
Μονογραμμικά κυκλώματα
Υπολογισμός της διατομής καλωδίων και αγωγών
Επιλογή των μέσων προστασίας
Τεχνητή γείωση
Έλεγχος βιομηχανικής εγκατάστασης
Βελτίωση του συντελεστή ισχύος
Εγκατάσταση φωτισμού ασφάλειας και διαφυγής
Θέρμανση χώρου
Με ζεστό νερό
-Μέρη και βασικά ηλεκτρικά εξαρτήματα
-Μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων
Με θερμοσυσσωρευτές
-Κατασκευή του θερμοσυσσωρευτή
-Τροφοδότηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από κυκλώματα εκτός αιχμής
-Συναφείς κανονισμοί
-Κατανόηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ελέγχου και ισχύος
-Ηλεκτρική εγκατάσταση θερμοσυσσωρευτών σε κυκλώματα εκτός αιχμής
Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις – Δομημένη καλωδίωση
Μελέτη τηλεφωνικής εγκατάστασης:
-Πολυκατοικίας
-Γραφείων
Δομημένη καλωδίωση
Αναγκαιότητα
Σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα. Πλεονεκτήματα δομημένης
καλωδίωσης.
Εξαρτήματα δομημένης καλωδίωσης. Είδη βυσμάτων και καλωδίων. Πρίζα
RJ-45, τηλεπικοινωνιακός ρευματοδότης.
Μέρη δομημένης καλωδίωσης
Τρόποι καλωδιώσεων. Οριζόντια και κορμού
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Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης πολυκατοικίας
Μελέτη κατόψεων των διαφόρων ορόφων και υποστατικών πολυκατοικίας από αρχιτεκτονικά
σχέδια
Σημασία τεχνικών όρων ηλεκτρικής εγκατάστασης
Απαιτήσεις για πολυκατοικίες:
-Παροχή
-Δωμάτιο μετρητών
-Ηλεκτρική εγκατάσταση κοινοχρήστων
-Λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο νερού
-Εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών
-Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στα διαμερίσματα
Ειδικές απαιτήσεις για πολυκατοικίες:
-Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας τηλεόρασης
-Εγκατάσταση θυροτηλεφώνων
-Εγκατάσταση θερμοσιφώνων
-Τροφοδότηση ανελκυστήρα
Διασωληνώσεις και διασυρματώσεις
Εγκατάσταση αλεξικέραυνου. Τεχνικά στοιχεία.
Αναγκαιότητα ύπαρξης του αλεξικέραυνου
-Θέση εγκατάστασης
-Προστασία
-Μέρη εγκατάστασης
-Γείωση αλεξικέραυνου. Μέτρηση της αντίστασης της γείωσης
-Διαχρονικοί κανονισμοί
Ειδικές πρόνοιες για την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με νερό.
Γειώσεις. Τεχνητή και φυσική. Προστασία από διαρροή στις πολυκατοικίες. Μέτρηση της
αντίστασης της γείωσης. Διαχρονικοί κανονισμοί.
Μελέτη εγκατάστασης πυρανίχνευσης
Αναγκαιότητα του συστήματος
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
-Ψηφιακού συστήματος (addressable)
-Συμβατικού τύπου
Μέσα και υλικά:
.Αισθητήρες καπνού και θερμότητας
-Ιονισμού
-Φωτοηλεκτρικός
-Υπέρυθρης ακτινοβολίας
.Διακόπτες πανικού
.Αισθητήρες φωτιάς
.Σειρήνες
.Καλώδια
.Πίνακας ελέγχου: συμβατικού τύπου, ψηφιακού τύπου.
Εγκαταστάσεις σε επικίνδυνους χώρους. Τρόποι εγκατάστασης, υλικά και εξαρτήματα
που χρησιμοποιούνται. Συναφείς κανονισμοί
Χώρος αποθήκευσης υγραερίου
Χώρος αποθήκευσης πετρελαιοειδών
Έγκλειστοι χώροι
Εγκατάσταση και έλεγχος ηλεκτρικών κινητήρων. Συστήματα αυτόματου ελέγχου
Κατασκευή και αρχή λειτουργίας του τριφασικού επαγωγικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα
Μέσα ελέγχου και προστασίας ηλεκτρικού κινητήρα
Κανονισμοί εγκατάστασης και εκκίνησης ηλεκτρικών κινητήρων
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Εκκινητές και εκκίνηση τριφασικών κινητήρων:
-Εκκινητής απευθείας σύνδεσης
-Εκκινητής αστέρος – τριγώνου
Εκκίνηση τριφασικών κινητήρων με ‘‘ηλεκτρονικούς εκκινητές ομαλής εκκίνησης‘‘ ( soft starters)
Αυτόματος έλεγχος κινητήρων:
-Αισθητήρες προσέγγισης-επαγωγικοί, χωρητικοί, μηχανικοί
-Φωτοαισθητήρες
-Αισθητήρες πίεσης
Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (P.L.C.)
Κατασκευή και λειτουργία μονοφασικών κινητήρων:
-Μονοφασικός κινητήρας με βοηθητικό τύλιγμα και πυκνωτή εκκίνησης
Εκκίνηση μονοφασικών κινητήρων. Συναφείς κανονισμοί.
Εκκίνηση μονοφασικών κινητήρων
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (Η) ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
ΜΑΘΖΜΑ

: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (101)

HΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΩΡΑ

: ΠΔΜΠΣΖ, 05 ΗΟΤΝΗΟΤ 2014
: 08.00 - 10.30

Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα γξαπηνύ: 2,5 ώξεο (150 ιεπηά)
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην καδί κε ηνπο βνεζεηηθνύο πίλαθεο θαη ην ηππνιόγην απνηειείηαη
από δεθαηξείο (13) ζειίδεο. Σα κέξε ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ είλαη ηξία (Α,Β,Γ).
ΟΓΖΓΗΔ:

1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.
2. Όιεο νη απαληήζεηο λα δνζνύλ ζηo ηεηξάδην ησλ απαληήζεσλ.
3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ, ή άιινπ δηνξζσηηθνύ πιηθνύ.
5. Γίλνληαη βνεζεηηθνί πίλαθεο ζηηο ζειίδεο 9, 10 θαη 11.
6. Γίλεηαη ηππνιόγην ζηηο ζειίδεο 12 θαη 13.

ελίδα 1 από 13
13

ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από 12 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε
βαζκνινγείηαη κε 4 κνλάδεο.

Γηα θάζε κηα από ηηο εξσηήζεηο 1 – 4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε κεηαμύ
ησλ πξνηάζεσλ α, β, γ, δ θαη λα ηηο γξάςεηε ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ
ζαο.
1. Ο έιεγρνο ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο δηελεξγείηαη ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο
γηα λα δηαπηζησζεί όηη:
α)
β)
γ)
δ)

ε πνιηθόηεηα ζε όια ηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ζσζηή.
ππάξρεη ζπλέρεηα γείσζεο ζε όια ηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο.
δελ ππάξρεη απώιεηα ξεύκαηνο κεηαμύ κνλσκέλσλ αγσγώλ.
όια ηα κέζα πξνζηαζίαο ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά.

2. ηηο εγθαηαζηάζεηο θσηεηλώλ επηγξαθώλ ςειήο ηάζεο, ν δηαθόπηεο ππξνζβέζηε
ηνπνζεηείηαη:
α)
β)
γ)
δ)
3.

ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνιπθαηνηθηώλ:
α)
β)
γ)
δ)

4.

θάζε δηακέξηζκα έρεη μερσξηζηό ειεθηξόδην γείσζεο.
ε ειεθηξηθή θαη ε ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε έρνπλ θνηλό ειεθηξόδην γείσζεο.
όια ηα δηακεξίζκαηα έρνπλ θνηλό ειεθηξόδην γείσζεο.
ν πίλαθαο δηαλνκήο θνηλνρξήζησλ έρεη μερσξηζηό ειεθηξόδην γείσζεο.

ηελ εθθίλεζε επαγσγηθώλ θηλεηήξσλ κε ειεθηξνληθό καιαθό εθθηλεηή
(soft starter), ν θηλεηήξαο :
α)
β)
γ)
δ)

5.

ζηελ ηαξάηζα ηεο νηθνδνκήο θνληά ζηε θσηεηλή επηγξαθή.
δίπια από ηελ θύξηα είζνδν ηεο νηθνδνκήο ζε πεξίνπηε θαη πξνζηηή ζέζε.
ζην δσκάηην κεηξεηώλ ηεο νηθνδνκήο δίπια από ηνλ πίλαθα θνηλνρξήζησλ.
ζηνλ ππόγεην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο νηθνδνκήο.

εθθηλεί κε κεησκέλε ηάζε κε ηε ρξήζε απηνκεηαζρεκαηηζηή.
ζπλδέεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ζε αζηέξα θαη κεηά ζε ηξίγσλν.
εθθηλεί κε κεησκέλε ηάζε κέζσ αληηζηάζεσλ ζην θύθισκα ηνπ ζηάηε.
ηξνθνδνηείηαη κε πξννδεπηηθά απμαλόκελε ηάζε.

Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη έλα δίθηπν
δνκεκέλεο θαισδίσζεο.

ελίδα 2 από 13
14

6.

Να αλαθέξεηε:
α) δύν ηύπνπο αηζζεηήξσλ πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ
απηόκαην έιεγρν ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ.
β) δύν πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη αηζζεηήξεο πξνζέγγηζεο ζε ζύγθξηζε κε
ηνπο ηεξκαηηθνύο δηαθόπηεο (limit switches).

7.

ε έλα ηξηθαζηθό ειεθηξηθό θύθισκα ν αγσγόο ηεο θάζεο L1 έξρεηαη ζε επαθή
κε ηνλ αγσγό ηεο θάζεο L3.
α) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο βιάβεο.
β) Να αλαθέξεηε ην κέζν πξνζηαζίαο πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ θπθιώκαηνο.

8.

Να αλαθέξεηε ηέζζεξα θύξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο
κηαο νηθνδνκήο ηύπνπ αθίδαο ηνληζκνύ.

9.

ην ζρήκα 1 θαίλεηαη ην ζρεκαηηθό δηάγξακκα ελόο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο
ρώξνπ κε δεζηό λεξό. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα
αξηζκεκέλα κέξε (1,2,3,4) ηνπ ζπζηήκαηνο.

ρήκα 1

ελίδα 3 από 13
15

10. Μνλνθαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο έρεη ηζρύ Ρ=3,5 HP θαη ξεύκα πιήξνπο
θνξηίνπ IFLA=16 A.
α) Με βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ Κύπξνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ
εθθίλεζε κνλνθαζηθώλ θηλεηήξσλ, λα ππνινγίζεηε ην κέγηζην επηηξεπόκελν
ξεύκα εθθίλεζεο ηνπ πην πάλσ θηλεηήξα.
β) Να αλαθέξεηε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο βνεζεηηθήο πεξηέιημεο πνπ ηνπνζεηείηαη
ζην ζηάηε ησλ κνλνθαζηθώλ επαγσγηθώλ θηλεηήξσλ.
11. Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ελόο ηνπβινπνηείνπ έρεη πξαγκαηηθή ηζρύ Ρ=280 kW
θαη ζπληειεζηή ηζρύνο 0,76.
α) Με ηε ρξήζε ηνπ βνεζεηηθνύ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ζηε ζειίδα 9, λα
ππνινγίζεηε ηε ρσξεηηθή ηζρύ ησλ ππθλσηώλ ζε kVAr πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα
ηε δηόξζσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο ηεο εγθαηάζηαζεο από 0,76 ζε 1
(κνλάδα).
β) Να αλαθέξεηε δύν κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηόξζσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο.
12. ην ζρήκα 2 θαίλεηαη ην κνλνγξακκηθό ζρέδην ελόο ηππηθνύ θπθιώκαηνο
ξεπκαηνδνηώλ 13 Α. Σν θύθισκα πξνζηαηεύεηαη από ππεξέληαζε κε έλα
απηόκαην κηθξνδηαθόπηε (mcb) νλνκαζηηθήο έληαζεο 32 Α.

ρήκα 2
Με βάζε ηηο πξόλνηεο ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, λα
αλαθέξεηε:
α) ηελ νλνκαζία ηνπ θπθιώκαηνο.
β) ηε δηαηνκή ησλ αγσγώλ ηεο θάζεο, ηνπ νπδεηέξνπ θαη ηεο γείσζεο.
γ) ην είδνο ηνπ κέζνπ πξνζηαζίαο από δηαξξνή θαη ηελ νλνκαζηηθή ηνπ
επαηζζεζία.
δ) ηνλ αξηζκό ησλ ξεπκαηνδνηώλ πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ην θύθισκα θαη
ηελ επηθάλεηα (ζε m2) πνπ κπνξεί λα θαιύςεη.
ελίδα 4 από 13
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από 4 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη
κε 8 κνλάδεο.
13. ην ζρήκα 3 θαίλεηαη ην ζρεκαηηθό δηάγξακκα ελόο απινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο
ππξαλίρλεπζεο.

ρήκα 3
α) Να αλαθέξεηε ηνλ ηύπν ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπκβαηηθνύ ή κε δηεπζύλζεηο).
β) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε (1,2,3,4) ηνπ
ζπζηήκαηνο.
γ) Να εμεγήζεηε ην ζθνπό πνπ εμππεξεηεί ε ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ππξαλίρλεπζεο κε ην ηειεθσληθό δίθηπν.
δ) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο δηαζέηνπλ θαη εθεδξηθή
πεγή ζπλερνύο ηάζεο (επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο).

ελίδα 5 από 13
17

14. Μηα ηξηθαζηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ρώξνπ κε ζεξκνζπζζσξεπηέο ζε
θύθισκα εθηόο αηρκήο, πεξηιακβάλεη:
3 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 3,40 kW ν θαζέλαο
3 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 2,55 kW ν θαζέλαο
2 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 1,70 kW ν θαζέλαο
2 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 0,85 kW ν θαζέλαο.
Η ηάζε ηνπ δηθηύνπ ηξνθνδνζίαο είλαη 230/400 V.
α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ηεο εγθαηάζηαζεο ζε kW.
β) Με βάζε ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ, λα ππνινγίζεηε ηελ νλνκαζηηθή
έληαζε ηνπ κέζνπ πξνζηαζίαο από ππεξέληαζε ζηελ αθεηεξία ηεο
εγθαηάζηαζεο.
γ) Να αλαθέξεηε δύν πιενλεθηήκαηα θαη έλα κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ
ζέξκαλζεο ρώξνπ κε ζεξκνζπζζσξεπηέο ζε θύθισκα εθηόο αηρκήο έλαληη
ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ρώξνπ κε δεζηό λεξό.
15. ην ζρήκα 4 δίλεηαη ε θάηνςε ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ελόο
εξγνζηαζίνπ.

ρήκα 4
α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα γξάςεηε ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ ζαο ηνλ αξηζκό
θαη ηελ αληίζηνηρε νλνκαζία ησλ αξηζκεκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ ζπκβόισλ
(1,2,3,4,5,6) πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα.
β) Να επηιέμεηε ηελ θαηαιιειόηεξε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Πίλαθα Γηαλνκήο από
ηηο δύν πνπ πξνηείλνληαη ζην ζρήκα (Θέζε Α ή Θέζε Β). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
επηινγή ζαο.
ελίδα 6 από 13
18

16. Σξηθαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο κε ηζρύ 7,5 ΗΡ θαη ξεύκα πιήξνπο θνξηίνπ
IFLA= 14 A, ζπλδέεηαη ζην δίθηπν ηξνθνδνζίαο κε εθθηλεηή αζηέξα - ηξηγώλνπ. Σν
θύθισκα ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.

ρήκα 5
α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε (1,2,3,4) ηνπ
εθθηλεηή.
β) Να αλαθέξεηε ηνπο ειεθηξνλόκνπο ηζρύνο πνπ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνύλ
γηα λα ζπλδεζεί ν θηλεηήξαο ζε:
i. αζηέξα
ii. ηξίγσλν
γ) Να ππνινγίζεηε ην κέγηζην επηηξεπόκελν ξεύκα εθθίλεζεο Ιεθ γηα ηνλ πην
πάλσ θηλεηήξα, ώζηε λα πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ
Κύπξνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθθίλεζε ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ.
δ) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο IO/L ζηελ νπνία πξέπεη λα ξπζκηζηεί
ν κεραληζκόο πξνζηαζίαο από ππεξθόξησζε ζηνλ πην πάλσ εθθηλεηή γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα.

ελίδα 7 από 13
19

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από 2 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη
κε 10 κνλάδεο.
17. Να ππνινγίζεηε ηελ ειάρηζηε δηαηνκή θαισδίνπ ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο
θαλνληζκνύο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ελόο ηξηθαζηθνύ
επαγσγηθνύ θηλεηήξα, ζηελ πηλαθίδα ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία:
ηζρύο P=8,5 kW, ηάζε ιεηηνπξγίαο U= 400 V, ζπληειεζηήο ηζρύνο ζπλθ=0,75 θαη
ζπληειεζηήο απόδνζεο ε=0,95.
Οη ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θαισδίνπ είλαη νη αθόινπζεο:







ε ηάζε ηνπ δηθηύνπ ηξνθνδνζίαο είλαη 230/400 V.
ην θύθισκα ζα ηξνθνδνηεζεί από ηνλ Κεληξηθό Πίλαθα Γηαλνκήο ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη ζα πξνζηαηεύεηαη κε απηόκαην κηθξνδηαθόπηε
ππεξέληαζεο (mcb).
ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο αλακέλεηαη λα είλαη 35 0C.
ην θαιώδην ζα είλαη ζσξαθηζκέλν κε κόλσζε από PVC θαη ζα ζηεξεσζεί
απεπζείαο ζηελ ηνηρνπνηία καδί κε ηέζζεξα άιια παξόκνηα θπθιώκαηα
δηαξξπζκηζκέλα ζε κηα ζηξώζε.
ε απόζηαζε ηνπ θνξηίνπ από ηνλ Κεληξηθό Πίλαθα Γηαλνκήο είλαη 30 κέηξα.
(Η πηώζε ηάζεο από ηνλ Μεηξεηή κέρξη ηνλ Κεληξηθό Πίλαθα Γηαλνκήο λα
ζεσξεζεί ακειεηέα).
ην θαιώδην δε ζα δηέξρεηαη δίπια από ζεξκηθή κόλσζε.

Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο βνεζεηηθνύο πίλαθεο
ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ζηε ζειίδα 10.
18. Να εηνηκάζεηε ηελ απαηηνύκελε κειέηε γηα ηελ ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε κηαο
πνιπθαηνηθίαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Αξρήο
Σειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ, πνπ απνηειείηαη από ηζόγεην, πξώην θαη δεύηεξν
όξνθν.
 ην ηζόγεην ζα ππάξρνπλ 8 θαηαζηήκαηα.
 ηνλ πξώην όξνθν ζα ππάξρνπλ 5 γξαθεία.
 ην δεύηεξν όξνθν ζα ππάξρνπλ 3 δηακεξίζκαηα.
Γηα θάζε θαηάζηεκα, γξαθείν θαη δηακέξηζκα απαηηείηαη κηα ηειεθσληθή ζύλδεζε
(Σ).
Η κειέηε λα πεξηιακβάλεη:
 ζρέδην δηαζσιήλσζεο καδί κε ηνπο απαηηνύκελνπο ππνινγηζκνύο.
 ζρέδην δηαζπξκάησζεο.
 πίλαθα δηαζπλδέζεσλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ρσξεηηθόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ θαη ησλ θαισδίσλ
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο βνεζεηηθνύο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 3
ζηε ζειίδα 11.

……………………………… ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΖ ………………………………
ελίδα 8 από 13
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1
ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ ΥΩΡΖΣΗΚΖ ΗΥΤΟ ΣΩΝ
ΠΤΚΝΩΣΩΝ ΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΗΥΤΟ
πληειεζηήο
ηζρύνο
χωρίσ
διόρθωςη

0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90

Βελτιωμένος συντελεστής ισχύος
0.80

0.85

0.90

0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1

0.982
0.936

1.112
1.066

1.248
1.202

1.276
1.230

1.303
1.257

1.337
1.291

1.369
1.323

1.403
1.357

1.441
1.395

1.481
1.435

1.529
1.483

1.590
1.544

1.732
1.686

0.894

1.024

1.160

1.188

1.215

1.249

1.281

1.315

1.353

1.393

1.441

1.502

1.644

0.850

0.980

1.116

1.144

1.171

1.205

1.237

1.271

1.309

1.349

1.397

1.458

1.600

0.809

0.939

1.075

1.103

1.130

1.164

1.196

1.230

1.268

1.308

1.356

1.417

1.559

0.769

0.899

1.035

1.063

1.090

1.124

1.156

1.190

1.228

1.268

1.316

1.377

1.519

0.730
0.692

0.865
0.822

0.996
0.958

1.024
0.986

1.051
1.013

1.085
1.047

1.117
1.079

1.151
1.113

1.189
1.151

1.229
1.191

1.277
1.239

1.338
1.300

1.480
1.442

0.665

0.785

0.921

0.949

0.976

1.010

1.042

1.076

1.114

1.154

1.202

1.263

1.405

0.618

0.748

0.884

0.912

0.939

0.973

1.005

1.039

1.077

1.117

1.165

1.226

1.368

0.584

0.714

0.849

0.878

0.905

0.939

0.971

1.005

1.043

1.083

1.131

1.192

1.334

0.549
0.515

0.679
0.645

0.815
0.781

0.843
0.809

0.870
0.836

0.904
0.870

0.936
0.902

0.970
0.936

1.008
0.974

1.048
1.014

1.096
1.062

1.157
1.123

1.299
1.265

0.483

0.613

0.749

0.777

0.804

0.838

0.870

0.904

0.942

0.982

1.030

1.091

1.233

0.450

0.580

0.716

0.744

0.771

0.805

0.837

0.871

0.909

0.949

0.997

1.058

1.200

0.419

0.549

0.685

0.713

0.740

0.774

0.806

0.840

0.878

0.918

0.966

1.007

1.169

0.388
0.358

0.518
0.488

0.654
0.624

0.682
0.652

0.709
0.679

0.743
0.713

0.775
0.745

0.809
0.779

0.847
0.817

0.887
0.857

0.935
0.905

0.996
0.966

1.138
1.108

0.329

0.459

0.595

0.623

0.650

0.684

0.716

0.750

0.788

0.828

0.876

0.937

1.079

0.299

0.429

0.565

0.593

0.620

0.654

0.686

0.720

0.758

0.798

0.840

0.907

1.049

0.270

0.400

0.536

0.564

0.591

0.625

0.657

0.691

0.729

0.769

0.811

0.878

1.020

0.242
0.213

0.372
0.343

0.508
0.479

0.536
0.507

0.563
0.534

0.597
0.568

0.629
0.600

0.663
0.634

0.701
0.672

0.741
0.712

0.783
0.754

0.850
0.821

0.992
0.963

0.186

0.316

0.452

0.480

0.507

0.541

0.573

0.607

0.645

0.685

0.727

0.794

0.936

0.159

0.289

0.425

0.453

0.480

0.514

0.546

0.580

0.618

0.658

0.700

0.767

0.908

0.132

0.262

0.398

0.426

0.453

0.487

0.519

0.553

0.591

0.631

0.673

0.740

0.882

0.105
0.079

0.235
0.209

0.371
0.345

0.399
0.373

0.426
0.400

0.460
0.434

0.492
0.466

0.526
0.500

0.564
0.538

0.604
0.578

0.652
0.620

0.713
0.687

0.855
0.829

0.053

0.183

0.319

0.347

0.374

0.408

0.440

0.474

0.512

0.552

0.594

0.661

0.803

0.026

0.156

0.292

0.320

0.347

0.381

0.413

0.447

0.485

0.525

0.567

0.634

0.776

------------

0.130

0.266

0.294

0.321

0.355

0.387

0.421

0.459

0.499

0.541

0.608

0.750

0.104
0.078

0.240
0.214

0.268
0.242

0.295
0.269

0.329
0.303

0.361
0.335

0.395
0.369

0.433
0.407

0.473
0.447

0.515
0.489

0.582
0.556

0.724
0.698

0.052

0.188

0.216

0.243

0.277

0.309

0.343

0.381

0.421

0.463

0.530

0.672

0.026

0.162

0.190

0.217

0.251

0.283

0.317

0.355

0.395

0.437

0.504

0.645

-------

0.136

0.164

0.191

0.225

0.257

0.291

0.329

0.369

0.417

0.478

0.620

0.109
0.083

0.140
0.114

0.167
0.141

0.198
0.172

0.230
0.204

0.264
0.238

0.301
0.275

0.343
0.317

0.390
0.364

0.450
0.424

0.593
0.567

0.054

0.085

0.112

0.143

0.175

0.209

0.246

0.288

0.335

0.395

0.538

0.028

0.059

0.086

0.117

0.149

0.183

0.230

0.262

0.309

0.369

0.512

--

0.031

0.058

0.089

0.121

0.155

0.192

0.234

0.281

0.341

0.484
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2
ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΑΣΟΜΖ ΚΑΛΩΓΗΩΝ
πληειεζηήο δηόξζσζεο νκαδνπνίεζεο ( Cg) γηα ηνπο πην θάησ αξηζκνύο
θπθισκάησλ
2
0.85

3
0.79

4
0,75

5
0,73

6
0,72

7
0,72

8
0,71

9
0,70

πληειεζηήο δηόξζσζεο ιόγσ ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο (Ca ) γηα ηηο
πην θάησ ζεξκνθξαζίεο
25
1,03

30
1,0

35
0,94

40
0,87

45
0,79

50
0,71

55
0,61

60
0,50

Ρεπκαηνθόξνο ηθαλόηεηα θαισδίνπ (ζε Ακπέξ)

Γηαηνκή
θαισδίνπ
2
(mm )
1,5
2,5
4
6
10
16

Πξόηππε Μέζνδνο Δγθαη. 1
θαιώδηα ζηεξεσκέλα κε θιηπο
απεπζείαο ζε κηα επηθάλεηα
Γίθισλν
Σξίθισλν ή
θαιώδην ζε
ηεηξάθισλν
κνλνθαζηθό
θαιώδην ζε
ε.ξ.
ηξηθαζηθό ε.ξ.
21
18
28
25
38
33
49
42
67
58
89
77

Πξόηππε Μέζνδνο Δγθαη. 11
θαιώδηα πάλσ ζε δηάηξεηε
ζράξα
Γίθισλν
Σξίθισλν ή
θαιώδην ζε
ηεηξάθισλν
κνλνθαζηθό
θαιώδην ζε
ε.ξ
ηξηθαζηθό ε.ξ.
22
19
31
26
41
35
53
45
72
62
97
83

Πηώζε ηάζεο ( αλά ακπέξ αλά κέηξν )

Γηαηνκή
θαισδίνπ
2
(mm )

Γίθισλα θαιώδηα
Γίθισλα
Σξίθισλα ή
ζε ζ.ξ.
θαιώδηα ζε
ηεηξάθισλα θαιώδηα
(mV/A/m)
κνλνθαζηθό ε.ξ.
ζε ε.ξ.
(mV/A/m)
(mV/A/m)

1

2

3

4

1,5
2,5
4
6
10
16

29
18
11
7,3
4,4
2,8

29
18
11
7,3
4,4
2,8

25
15
9,5
6,4
3,8
2,4
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3
ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΔ ΩΛΖΝΩΝ
ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ
ΔΩΣΔΡΗΚΖ
ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΩΛΖΝΩΝ
ΓΗΑΜΔΣΡΟ
20 mm
17 mm
25 mm
22 mm
32 mm
28 mm
40 mm
36 mm
50 mm
46 mm

ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ
2

226.8 mm
2
379.9 mm
2
615.4 mm
2
1017.3 mm
2
1661.0 mm

ΓΗΑΣΟΜΖ ΣΩΝ ΚΑΛΩΓΗΩΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΝ ΑΡΗΘΜΟ ΣΩΝ ΕΔΤΓΩΝ
ΕΔΤΓΖ ΚΑΛΩΓΗΩΝ
ηξίθισλν θαιώδην
2 δεύγε
3 δεύγε
4 δεύγε
6 δεύγε
10 δεύγε
12 δεύγε
20 δεύγε
40 δεύγε

ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΖ
10 δεύγε
20 δεύγε
30 δεύγε
40 δεύγε
50 δεύγε
80 δεύγε

ΓΗΑΣΟΜΖ ΣΩΝ ΚΑΛΩΓΗΩΝ
2
12.6 mm
2
12.6 mm
2
23.7 mm
2
27.3 mm
2
38.5 mm
2
50.3 mm
2
63.6 mm
2
95.0 mm
2
154.3 mm

ΓΗΑΣΑΔΗ ΚΟΤΣΗΩΝ ΚΑΣΑΝΔΜΖΣΩΝ
Γηαζηάζεηο θνπηηνύ ζε mm ( *)
Ύςνο

Μήθνο

Βάζνο

200
330
380
400
450
680

200
250
380
400
450
450

80
100
100
100
150
150

(*) Οη δηαζηάζεηο ησλ θνπηηώλ ησλ θαηαλεκεηώλ πνπ δίλνληαη ζην παξάξηεκα είλαη
ελδεηθηηθέο κόλν. Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο ΑΣΖΚ ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θαηαλεκεηή θαη ησλ
ηνηρσκάησλ ηνπ θνπηηνύ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 cm.
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ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΡΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΩΜ
Ένταςη του ρεφματοσ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΧΤ
Ηλεκτρική ενζργεια
Ηλεκτρική ιςχφσ
Λειτουργία αυτόματου διακόπτη διαρροήσ

Μζγιςτη τιμή ρεφματοσ διαρροήσ

, (TN-C-S)

Προχπόθεςη ορθήσ λειτουργίασ αυτόματου
διακόπτη διαρροήσ

, (TT)

Ρεφμα βραχυκυκλώματοσ

√

Αδιαβατική εξίςωςη
Τπολογιςμόσ τησ ζνταςησ του ρεφματοσ
Υπολογιςμόσ
ρεφματοσ
μονοφαςικοφ
ωμικοφ καταναλωτή
Υπολογιςμόσ ρεφματοσ μονοφαςικοφ μη
ωμικοφ καταναλωτή
Υπολογιςμόσ ρεφματοσ τριφαςικοφ ωμικοφ
καταναλωτή

Υπολογιςμόσ ρεφματοσ
ωμικοφ καταναλωτή
Υπολογιςμόσ
ρεφματοσ
επαγωγικοφ κινητήρα

τριφαςικοφ

√

μη
√

τριφαςικοφ

I

Τπολογιςμόσ τησ ιςχφοσ
Φαινόμενη ιςχφσ του μονοφαςικοφ φορτίου

P
3 U   
,
ελίδα 12 από 13
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√

Φαινόμενη ιςχφσ του τριφαςικοφ φορτίου
Πραγματική ιςχφσ
φορτίου

του

,

μονοφαςικοφ

√

Πραγματική ιςχφσ του τριφαςικοφ φορτίου

Άεργοσ ιςχφσ του μονοφαςικοφ φορτίου

√

Άεργοσ ιςχφσ του τριφαςικοφ φορτίου

υντελεςτήσ ιςχφοσ

Υπολογιςμόσ άεργησ ιςχφοσ πυκνωτών για
διόρθωςη του υντελεςτή Ιςχφοσ
Χρόνοσ λειτουργίασ
Αποδεκτόσ χρόνοσ λειτουργίασ του μζςου
προςταςίασ
Τπολογιςμόσ ελάχιςτησ διατομήσ καλωδίων
Γενική ςυνθήκη

Ρευματοφόροσ ικανότητα καλωδίων

Πτώςη τάςησ

ελίδα 13 από 13
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ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (102)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Πνευματικά και Ηλεκτροπνευματικά Συστήματα
Βασικά εξαρτήματα των πνευματικών κυκλωμάτων
Συμβολισμοί, χαρακτηριστικά και λειτουργία εξαρτημάτων
Ενεργοποίηση κυλίνδρου απλής ενέργειας και διπλής ενέργειας
Έλεγχος κυλίνδρου από ηλεκτρικό κύκλωμα με αυτοσυγκράτηση
Πνευματικό κύκλωμα με δύο κυλίνδρους ενέργειας
Αυτοματισμός μηχανής που περιλαμβάνει:
- Χρονομετρητή
- Απαριθμητή
- Τερματικό διακόπτη
- Βομβητή
- Αισθητήρες προσέγγισης
Υδραυλικά και ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα (αναφορά)
Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)
Ανακεφαλαίωση της ύλης Β΄ Τάξης
Δομή προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, χαρακτηριστικά, γλώσσες προγραμματισμού
Προγραμματισμός με διαγράμματα κλίμακας (LADDER)
Βασικά στοιχεία για τον προγραμματισμό
- Διευθύνσεις του PLC
- Εντολές BIT και εντολές WORD
Συνδέσεις εξωτερικών εξαρτημάτων στις εισόδους και εξόδους του PLC
Τύποι εξόδων (Relay, Transistor, Triac)
Βασικές εντολές στη γλώσσα προγραμματισμού LADDER
- Κανονικά ανοικτή επαφή (ΝΟ)
- Κανονικά κλειστή επαφή (ΝC)
- Αντιστροφέας επαφής και πηνίου
Χρονικές λειτουργίες
- Χρονομετρητής ΤΟΝ
- Χρονομετρητής ΤΟF
- Χρονομετρητής μιας βολής (SS)
Εντολές απαριθμητών
Είδη απαριθμητών
Εφαρμογές απαριθμητών
Οργάνωση προγράμματος
Εντολές SET/RESET
Εντολές Jump Control SET/RESET
Εντολές Master Control SET/RESET
Προγράμματα επικοινωνίας και συσκευές προγραμματισμού του PLC
Προγραμματισμός και φόρτωση (μεταφορά) προγράμματος από PC στο PLC και από το PLC
στο PC
Παραδείγματα προγραμματισμού και ασκήσεις με τη χρήση ηλεκτροπνευματικών συστημάτων
Εφαρμογή του PLC για τον έλεγχο λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα
Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικού κινητήρα με PLC
Έλεγχος λειτουργίας δύο ηλεκτρικών κινητήρων με ηλεκτρική μανδάλωση, με τη χρήση του PLC
Έλεγχος λειτουργίας ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα με αλλαγή φοράς περιστροφής με τη
χρήση του PLC
Μονάδες αναλογικών εισόδων και αναλογικών εξόδων

26

Παραδείγματα προγραμματισμού με τη χρήση αναλογικών εισόδων και αναλογικών εξόδων
Έλεγχος και λειτουργία ηλεκτρικών κινητήρων με τη χρήση του Inverter
Χρήσεις Inverter
Χαρακτηριστικά Inverter
Πλεονεκτήματα Inverter
Εγκατάσταση Inverter
Προγραμματισμός Inverter
Λειτουργία και έλεγχος συστήματος Inverter και κινητήρα
Τεχνολογία των Ρομπότ
Εισαγωγή στην τεχνολογία των ρομπότ
Κατασκευή και λειτουργία του ρομπότ
Προγραμματισμός των ρομπότ
Προγραμματισμός και λειτουργία εκπαιδευτικού ρομπότ
Εφαρμογές αυτοματισμών
Απλοί βιομηχανικοί αυτοματισμοί με τη χρήση αισθητήρων και PLC
Απλές εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου
Απλές εφαρμογές αυτοματισμών με ηλεκτρικούς κινητήρες, πνευματικά και υδραυλικά
συστήματα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
Ημερομηνία
Ώρα εξέτασης

: Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος (102)
: Πέμπτη, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
: 8:00-10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ
(Α’, Β’ ΚΑΙ Γ’)

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. ∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου διορθωτικού υλικού.
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Μέρος Α. Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Να εξηγήσετε την αρχή λειτουργίας του αισθητήρα με υπερήχους και να αναφέρετε
ένα (1) συγκεκριμένο παράδειγμα χρήσης του αισθητήρα.
2. Να γράψετε ποια ψηφία (BIT) μιας ψηφιολέξης (WORD) είναι ενεργοποιημένα και
ποια μη ενεργοποιημένα, αν το περιεχόμενο της είναι ο αριθμός 208 (δεκαδικός).
Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε το ανάλογο διάγραμμα στο τετράδιο
απαντήσεών σας σχήμα 1.

(Σχήμα 1)
3. Σας δίνεται ο πιο κάτω πίνακας με διάφορα ηλεκτρικά μηχανήματα και εξαρτήματα.
Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας, ποια από αυτά θα μπορούσαν να
συνδεθούν απευθείας στις μονάδες εισόδου και ποια στις μονάδες εξόδου ενός
Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC).
1
2
3
4
5
6
7
8

Θερμοστάτης
Επαγωγικός αισθητήρας
Ηλεκτροβαλβίδα
Τερματικός διακόπτης
Πηνίο ηλεκτρονόμου ισχύος
Μονοφασικός κινητήρας
Βομβητής
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

4. Να αναφέρετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα χρήσης του χρονικού με καθυστέρηση
στην έλξη (delay ON) και ένα του χρονικού με καθυστέρηση στην πτώση (delay OFF).
5. Να αναφέρετε το είδος του αισθητήρα που θα χρησιμοποιούσατε για τις πιο κάτω
περιπτώσεις:
α.
β.
γ.
δ.

Υπολογισμός απόστασης
Μέτρηση πλαστικών φιαλών
Εντοπισμός μεταλλικών αντικειμένων
Υπολογισμός χωρητικότητας σε ντεπόζιτο γνωστών διαστάσεων.
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6.

Σας δίνεται το πιο κάτω σχέδιο ( Σχήμα 2 ).

6.1 Να αναφέρετε τα ζεύγη των διακοπτών που πρέπει να ενεργοποιούνται εναλλάξ
για να έχουμε στα άκρα του φορτίου εναλλασσόμενο ρεύμα.
6.2 Να αναφέρετε από τι εξαρτάται η συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος στα
άκρα του φορτίου.

Σχήμα 2
7. Να αντιγράψετε το πιο κάτω ηλεκτρικό κύκλωμα στο τετράδιο απαντήσεών σας
(Σχήμα 3) και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, έτσι ώστε να πετύχουμε τα πιο
κάτω:
α) Όταν το R1 είναι ενεργοποιημένο να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί το R2
β) Όταν το R2 είναι ενεργοποιημένο να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί το R1

Σχήμα 3

8. Να σχεδιάσετε την πνευματική βαλβίδα 4/2 η οποία ενεργοποιείται με την εξάσκηση
πιεσμένου αέρα ( πιλότος ) και απενεργοποιείται χειροκίνητα.
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9. Να ονομάσετε τους τρεις τύπους εξόδων που συναντούμε στους
Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές.
10. Να αναφέρετε τέσσερα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το PLC έναντι του
παραδοσιακού συστήματος αυτοματισμών.
11. Να αναφέρετε πότε η χρήση των υδραυλικών συστημάτων θεωρείται επιβεβλημένη
και να αναφέρετε δύο παραδείγματα εφαρμογών των υδραυλικών συστημάτων.
12. Να εξηγήσετε τη λειτουργία του χρονικού με καθυστέρηση στην έλξη.

Μέρος Β. Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.

13. Να μετατρέψετε το πιο κάτω πρόγραμμα ∆ιάγραμμα Κλίμακας (Σχήμα 4) ενός
Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή σε ηλεκτρικό σχέδιο.

Χ1 - ωστικός διακόπτης ( S0 )
Χ2 - ωστικός διακόπτης ( S1 )
Χ3 - ωστικός διακόπτης ( S2 )
Υ22 - ηλεκτρονόμος ισχύος

Σχήμα 4
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14. Στο σχήμα 5 δίνεται ένα κύκλωμα Λογικών Πυλών.
Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε τον πίνακα αληθείας για το πιο κάτω
κύκλωμα Λογικών Πυλών (σχήμα 6) στο τετράδιο απαντήσεών σας.
Χ1
0
0
0
0
1
1
1
1

(Σχήμα 5)

Χ2
0
0
1
1
0
0
1
1

Χ3
0
1
0
1
0
1
0
1

Υ

(Σχήμα 6)

15.
α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού ρυθμιστή
στροφών.
β) Υπάρχουν μια σειρά από απαγορευτικές ενέργειες που αφορούν στη σύνδεση και
τον έλεγχο του κινητήρα με τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή στροφών.
Να αναφέρετε δυο (2) από αυτές.
γ) Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του
ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών
16. Να μετατρέψετε το πιο κάτω ηλεκτρικό κύκλωμα (σχήμα 7) σε κύκλωμα
Λογικών Πυλών.

(Σχήμα 7)
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Μέρος Γ. Αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. - Το μαχαίρι μιας κοπτικής μηχανής, για λόγους ασφαλείας, κινείται προς τα κάτω
όταν ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δυο ωστικοί διακόπτες ( S1 και S2) που
βρίσκονται στην απόσταση των χεριών του χειριστή.
-

Όταν ένας ή και οι δύο ωστικοί διακόπτες απενεργοποιηθούν τότε το μαχαίρι της
μηχανής επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

-

Το μαχαίρι της κοπτικής μηχανής κινείται με τη βοήθεια ενός πνευματικού
εμβόλου διπλής ενέργειας που ελέγχεται από μία ηλεκτροβαλβίδα 3/2 με τάση
λειτουργίας 24V DC.

-

Καθ’ όλη τη διάρκεια που η ηλεκτροβαλβίδα 3/2 είναι ενεργοποιημένη ανάβει μία
προειδοποιητική λυχνία X1.
α) Να σχεδιάσετε το πνευματικό κύκλωμα για τον πιο πάνω αυτοματισμό.
β) Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου για τον έλεγχο του
πνευματικού κυκλώματος.
γ) Η υλοποίηση του παραδείγματος του αυτοματισμού γίνεται με ένα
Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (σχήμα 8).
Να αντιγράψετε το σχήμα 8 στο τετράδιο απαντήσεών σας και να συνδέσετε τις
Εισόδους και Εξόδους.

(Σχήμα 8 )
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18. Σας δίνεται το πιο κάτω πνευματικό κύκλωμα (σχήμα 8) καθώς και το ηλεκτρικό
κύκλωμα (σχήμα 9)
1

1

1

L/S4

2

L/S1
13

3

L/S2

13

15

3

15

R1

1

R10

T1 18

R2
T2 18

14

L/S3

14

13

14

3

5S

R10

7S

T1

(Σχήμα 8)

R1

Y1

T2

R2

Y2

(Σχήμα 9)

α) Να εξηγήσετε τη λειτουργία του κυκλώματος.
β) Αν το πιο πάνω ηλεκτρικό κύκλωμα μεταφερθεί σε πρόγραμμα
Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC) να αναγνωρίσετε ποια δομικά
στοιχεία θα θεωρηθούν είσοδοι (INPUT) και ποια έξοδοι (OUTPUT).
γ) Να μεταφέρετε το κύκλωμα σε πρόγραμμα Λογικής Κλίμακας (Ladder).

-ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-
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ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (103)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Τηλεφωνία
Εισαγωγή
Χαρακτηριστικά ομιλίας
Τηλεφωνική συσκευή
Το τηλεφωνικό δίκτυο
Το τηλεφωνικό κέντρο και η λειτουργία του
Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN)
Βασικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες
Υπηρεσία Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (ADSL)
Κυψελωτή τηλεφωνία
Σκοποί – τοπολογία
Αρχιτεκτονική δομή
Ραδιοτηλεοπτικά συστήματα
Ραδιοφωνικά συστήματα
Πομποί ΑΜ
Πομποί FM
Δέκτες ΑΜ
Δέκτες FM
Τηλεοπτικά συστήματα
Βασικές αρχές τηλεόρασης
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Λειτουργικό διάγραμμα Η/Υ
Συσκευές εισόδου/εξόδου
Θύρες εισόδου/εξόδου
Συσκευές Μνήμης
Ραντάρ
Ραντάρ
Βασικές αρχές λειτουργίας
Τύποι
Τύποι απεικόνισης
Εφαρμογές
Δορυφορικές επικοινωνίες
Βασικές αρχές – πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα
Δορυφορικός σταθμός διαστήματος
Δορυφορικός σταθμός εδάφους
Παράμετροι δορυφορικής ζεύξης
Τεχνικές μετάδοσης
Υπηρεσίες
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
Ημερομηνία
Ώρα εξέτασης

: Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (103)
: 05 Ιουνίου 2014
: 08:00 - 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ
ΜΕΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄)
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνεται τυπολόγιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το μέρος Α΄ αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1.

(α) Να αναφέρετε δύο (2) λόγους για τους οποίους είναι προτιμότερη η ψηφιακή
μετάδοση στην τηλεφωνία αντί της αναλογικής.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) “Ο ρυθμός δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή ενός
αναλογικού σήματος σε ψηφιακό είναι 30 000 δείγματα το δευτερόλεπτο.”
Να επιλέξετε τη μέγιστη συχνότητα που μπορεί να εμπεριέχεται στο αναλογικό
σήμα, ώστε αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί σωστά πίσω στην αρχική του
μορφή:
(1)
(2)
(3)
(4)

4 kHz
5 kHz
15 kHz
8 MHz

……………………………………………………………...…………………………
2.

(α) Να δώσετε τρεις (3) ευρυφασματικές υπηρεσίες της Ψηφιακής Συνδρομητικής
Γραμμής ADSL.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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(β) Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα της γραμμής ADSL σε σχέση με μια
συμβατική τηλεφωνική γραμμή.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.

(α) Να αναφέρετε τι ονομάζεται "Συνδρομητική Σηματοδοσία" στην Τηλεφωνία και
να εξηγήσετε ποιο σκοπό εξυπηρετεί.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………..…………
(β) Τι ονομάζουμε "Μεταγωγή" σε ένα τηλεφωνικό κέντρο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

4.

Να αναφέρετε δύο (2) διαφορές μεταξύ της μνήμης RAM και της μνήμης ROM.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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5.

(α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Ο Βασικός Ρυθμός Πρόσβασης (BRI) στο ISDN αποτελείται από:
(1)
(2)
(3)
(4)

30 κανάλια επικοινωνίας B και 1 κανάλι σηματοδοσίας D
2 κανάλια επικοινωνίας Β και 2 κανάλια σηματοδοσίας D
2 κανάλια επικοινωνίας B και 1 κανάλι σηματοδοσίας D
1 κανάλι επικοινωνίας B και 1 κανάλι σηματοδοσίας D

………………………………………………………………………………………………
(β) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Ο Πρωτεύοντας Ρυθμός Πρόσβασης (PRI) στο ISDN αποτελείται από :
(1)
(2)
(3)
(4)

16 κανάλια επικοινωνίας Β και 1 κανάλι σηματοδοσίας D
2 κανάλια επικοινωνίας Β και 2 κανάλια σηματοδοσίας D
1 κανάλι επικοινωνίας B και 1κανάλι σηματοδοσίας D
30 κανάλια επικοινωνίας B και 1 κανάλι σηματοδοσίας D

………………………………………………………………………………………………
6.

Να αναφέρετε ποιες από τις κάτω δηλώσεις είναι ορθές και ποιες είναι
λανθασμένες:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

7.

Το εύρος ζώνης συχνοτήτων της τηλεφωνίας κυμαίνεται από 50 Hz - 15 KHz.
Η εικονική μνήμη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές χρησιμοποιείται κυρίως
για την αποθήκευση εικόνων και φωτογραφιών.
Τα ψηφιακά σήματα δεν μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα με τη σημερινή
τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Τα κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας βασίζουν τη λειτουργία τους στη
διαίρεση μιας μεγάλης γεωγραφικά περιοχής σε μικρότερες που ονομάζονται
κυψέλες.
(α)

ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

(β)

ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

(γ)

ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

(δ)

ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

Να αναφέρετε σε τι χρησιμεύει η βαθμίδα του διευκρινιστή στο κύκλωμα του
ραδιοφωνικού δέκτη FM.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
8.

Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των ραντάρ και να περιγράψετε σε συντομία
πως μια μονάδα ραντάρ εντοπίζει ένα στόχο.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………….……………………
……………………………………..………………….……………………………………
……………………………………………..……………………………………………….

9.

Η συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή ραδιοφωνικού δέκτη AM είναι 1 059 kHz. Ο
δέκτης AM χρησιμοποιεί την ενδιάμεση συχνότητα 455 kHz. Να υπολογίσετε:
(α) Τη συχνότητα λήψης, fC που είναι συντονισμένος ο δέκτης.

fC = ……………….
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(β) Τη συχνότητα-είδωλο, fΕΙΔ.

fΕΙΔ = ……………….
10. Δίνονται οι πιο κάτω ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

88 MHz - 108 MHz
535 kHz - 1606 kHz
470 MHz - 862 MHz
300 Hz - 3400 Hz
20 Hz - 20 kHz

Να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων που χρησιμοποιείται:
(α)

Στη ζώνη UHF της τηλεόρασης
……………………………………………………………………………

(β)

Στην τηλεφωνία.
……………………………………………………………………………

11. Στο σχήμα 1 δίνεται χάρτης ο οποίος απεικονίζει την κάλυψη του δορυφόρου
Hellas Sat για την Ευρώπη.

Σχήμα 1
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(α) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο "Δορυφορικό Ίχνος" ενός δορυφορικού
αναμεταδότη.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Να αναφέρετε δύο (2) μεγάλες κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχονται από
ένα δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστημα.
(1)

…………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………….…….…
………………………………………………………………….…………….……

(2)

………………………………………………………………….…………….……
…………………………………………………………………………………..…
………………………………..……………………………………………………

12. Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) δομικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα δίκτυο
κυψελωτής τηλεφωνίας.
(α)

………………………………………………………………………………………

(β)

………………………………………………………………………………………

(γ)

………………………………………………………………………………………

(δ)

………………………………..………………………………………………….…
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ΜΕΡΟΣ Β΄- Το μέρος Β΄ αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Στο σχήμα 2 δίνεται το διάγραμμα τονικού επιλογέα DTMF τηλεφωνικής συσκευής.
697 Hz

1

2

3

770 Hz

4

5

6

852 Hz

7

8

9

*

0

#

941 Hz
1209 Hz
1336 Hz
1477 Hz

Σχήμα 2
(α)

Να εξηγήσετε την αρχή λειτουργίας του τονικού επιλογέα για την κλήση ενός
τηλεφωνικού αριθμού.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………….….……
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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(β)

Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα του τονικού επιλογέα σε σχέση με τον
παλμικό (μηχανικό).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….….……
……………………………………………………………………….……….………
………………………………………………………………….………….…………

14. (α) Να αναφέρετε ποιος είναι ο σκοπός της σάρωσης μιας εικόνας στον
Εικονολήπτη (Camera).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………..……
(β) Τι ονομάζουμε “εικονοστοιχείο” στην τηλεόραση;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(γ) Να αναφέρετε τι είναι η διαπλεκόμενη ή ενδιάμεση σάρωση στην τηλεόραση
και να εξηγήσετε το λόγο που χρησιμοποιείται.
………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………….………………………..…………
…………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..………
………………………….………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..………
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15. (α) Να εξηγήσετε ποια δορυφορική τροχιά ονομάζεται “γεωστατική” στις
τηλεπικοινωνίες.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Στο σχήμα 3 δίνεται σχεδιάγραμμα δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών.

3
Show Desktop.scf

Σχήμα 2

Άνω Ζεύξη
Κάτω Ζεύξη

1

2

Σχήμα 3

“Η συχνότητα της κάτω ζεύξης σε ένα σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών
επιλέγεται πάντοτε να είναι μικρότερη της συχνότητας της πάνω ζεύξης.”
Να εξηγήσετε γιατί χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική στις δορυφορικές
επικοινωνίες.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………….……
16. Στο σχήμα 4 δίνεται το δομικό διάγραμμα κυκλώματος απλής τηλεφωνικής
συσκευής.

Πυκνωτής

Κουδούνι

Σχήμα 4
(α) Να αναφέρετε τρεις (3) λειτουργίες της τηλεφωνικής συσκευής.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Να εξηγήσετε το ρόλο του μετασχηματιστή (υβριδικό) ο οποίος είναι
συνδεδεμένος στο κύκλωμα ομιλίας της τηλεφωνικής συσκευής.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Το μέρος Γ΄ αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. (α) Να αναφέρετε δύο (2) κατηγορίες διαύλων επικοινωνίας (διαδρόμων) που
χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
……………………………………………………..……………………………………
………………………..…………………………..……………………………………
……………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..…………………………
(β) Να αναφέρετε δύο (2) λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η χρήση
Βοηθητικής Μνήμης (π.χ. Σκληρός Δίσκος) στους Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές.
……………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………..………………………………………
……………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………..……
…………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………..………………………………
…………………………………..…………………..…………………………….……
…………………………………………………..………………………………………
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(γ) Με αναφορά στη σύνδεση περιφερειακών συσκευών στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή, να εξηγήσετε τι σημαίνει ο όρος "Βυσμάτωση και Λειτουργία"
(Plug and Play).
………………………………………………….………….…………....….…….……
…………………………………………………..…………………………….….……
…………………….…………………………….……………………...….……….…
……..………………..………………..…………………..……………………………
…………………………..….…………….….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(δ) Να αναφέρετε σε ποια περίπτωση είναι αναγκαία η χρήση εικονικής μνήμης
(Virtual memory) στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
18. (α) Να αναφέρετε τι εννοούμε με τον όρο “ετεροδύνωση” και να εξηγήσετε γιατί
χρησιμοποιείται αντί του απλού ή ομόδυνου ραδιοφωνικού δέκτη.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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(β)

Στο σχήμα 5 δίνεται το φάσμα του στερεοφωνικά διαμορφωμένου σήματος
ραδιοφωνικού πομπού FM.

Στερεοφωνικό
Σήμα

Σήμα
Συμβατότητας

Σχήμα 5
Να εξηγήσετε σε τι χρησιμεύουν τα πιο κάτω σήματα στο δέκτη:
(1)
(2)

Σήμα Συμβατότητας.
Στερεοφωνικό Σήμα.

………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………….………………………..…………
…………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..………
………………………….………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………..………………
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(γ)

Να εξηγήσετε τους δύο (2) λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η
μεταδoση της “συχνότητας οδηγού“ (πιλότου) μαζί με το στερεοφωνικό σήμα
ραδιοφωνικού πομπού FM.
…………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……
…………………………….………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………..……………

-------------------------------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ------------------------------------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Νομός του Ωμ
Ένταση του ρεύματος

I

U
R

Εναλλασσόμενο Ρεύμα
Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

T

1
f



c
f

Μήκος Κύματος
Μήκος κύματος
Ντεσιμπέλ (Decibel)
Απολαβή (Λόγος Ισχύος)

A( dB) 10 . log

P2
P1

Απολαβή (Λόγος τάσεων)

A( dB)  20 . log

V2
V1

Απόλυτη στάθμη σήματος

P (dBm) 10. log

P
1mW

Θόρυβος
Λόγος σήματος προς θόρυβο

S
SNR 10 . log  
N

Διαμόρφωση κατά πλάτος (ΑΜ)

m
Συντελεστής διαμόρφωσης

m
Εύρος ζώνης διαμορφωμένου σήματος

ά ύ ή
ά έ ή

( Amax  Amin )
( Amax  Amin )

BW  2 . f max
P  PC  PUSB  PLSB

Ισχύς διαμορφωμένου σήματος (m = 1)

P  PC 

PC PC

4
4

Διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM)



Δείκτης διαμόρφωσης
Κανόνας Κάρσον ( Carson)

f s
f m (MAX )

BW  2.(f c  f m(MAX ) )
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Θεώρημα της δειγματοληψίας

f S  2 . BW

Συχνότητα δειγματοληψίας
Θεωρία τηλεπικοινωνιακής κίνησης

y

Φορτίο τηλεπικοινωνιακής κίνησης

Y
T

Ετεροδύνωση
Συχνότητα τοπικού ταλαντωτή

f LO  f C  f IF

Συχνότητα “είδωλο”

f   f C  2 f IF

Ενδιάμεση συχνότητα

2 f  f C  f C

Ραντάρ

ct
2

Απόσταση στόχου

d

Ταχύτητα του φωτός στο κενό

3.108 m/s
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ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (104)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.

Ηλεκτρικά σήματα
Κατηγορίες σημάτων
Φάσμα σήματος – Εύρος ζώνης
Μετρήσεις σήματος
Θόρυβος
Παραμόρφωση σήματος
Φόρτιση/εκφόρτιση πυκνωτή, Διαφόριση/Ολοκλήρωση
Φόρτιση/εκφόρτιση πυκνωτή
Διαφόριση/Ολοκλήρωση
Φίλτρα
Χαμηλοπερατά
Υψηλοπερατά
Διέλευσης ζώνης
Αποκοπής ζώνης
Λογαριθμικές μονάδες (dB)
Ενισχυτές RF
Ενισχυτές RF ισχύος τάξης Α
Ενισχυτές RF ισχύος τάξης C
Ενισχυτές RF τάξης Α συντονιζόμενοι
Αρμονικοί ταλαντωτές
Αρχή λειτουργίας και συνθήκη συντήρησης ταλαντώσεων
Συντονισμένοι ταλαντωτές (Κόπλιτς, Χάρτλεϊ, Κλαπ)
Ταλαντωτές RC (Μετατόπισης φάσης)
Διαμόρφωση – Πομποί
Διαμόρφωση ΑΜ – Πομποί ΑΜ
Διαμόρφωση FM – Πομποί FM
Δέκτες
Δέκτες ΑΜ
Δέκτες FM (Μονοφωνικοί – Στερεοφωνικοί)
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και κεραίες
Ηλεκτρομαγνητικό κύμα
Τρόποι διάδοσης
Δίπολο ημικύματος
Κεραία Γιάκι
Δορυφορικές κεραίες
Χαρακτηριστικά κεραιών
Γραμμές μεταφοράς – Οπτικές ίνες
Είδη γραμμών
Προσαρμογή γραμμών
Στάσιμα κύματα
Δομή οπτικών ινών
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Τρόποι διάδοσης φωτός στη ίνα
Laser
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση τάσης
Γραμμικά τροφοδοτικά
Τροφοδοτικά διακοπτόμενου τύπου (SMPS)
Έγχρωμη τηλεόραση
Φως και χρώματα
Αρχή σχηματισμού εικόνας
Εκπομπή σήματος
Έγχρωμα τηλεοπτικά συστήματα
Δέκτης ΤV
Συντονιστής
Τμήμα Ι.F.
Οπτικός φωρατής
Τμήμα AGC
Αποκωδικοποιητής PAL
Τμήμα επεξεργασίας σήματος φωτεινότητας Εy
Τμήμα RGB
Τμήμα συγχρονισμού και σάρωσης
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55

56

57

58
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ΜΑΘΗΜΑ : ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (105)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών
Είδη υπολογιστών
Βασική δομή του υπολογιστή
Μονάδα μνήμης
Μονάδα κεντρικής επεξεργασίας
Μονάδες εισόδου-εξόδου
Διάδρομοι μεταφοράς πληροφοριών
Διάδρομος διευθύνσεων
Διάδρομος ελέγχου
Διάδρομος δεδομένων
Μνήμες – Αποθήκευση πληροφοριών
Εισαγωγή στις μνήμες
Διαδικασία λειτουργίας της μνήμης
Τεχνολογία της ημιαγωγού μνήμης
Μνήμη ROM
Μνήμη RAM
Μνήμη CACHE
Χαρτογράφηση μνήμης
Επέκταση μνημών
Μικροεπεξεργαστές
Αρχιτεκτονική δομή του μικροεπεξεργαστή
Μικροεπεξεργαστής
Μονάδα χρονισμού και ελέγχου
Αριθμητικά – Λογικά κυκλώματα
Καταχωρητές
Διαδικασία εκτέλεση εντολής
Η εξέλιξη των μικροεπεξεργαστών
Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών
Μεθοδολογία ανάπτυξης προγραμμάτων
Προγραμματισμός
Συμβολική γλώσσα
Γλώσσα μηχανής
Υπορουτίνες
Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης (addressing modes)
Συγγραφή προγραμμάτων σε συμβολική γλώσσα
Πρόσθεση
Αφαίρεση
Διασυνδέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών με το εξωτερικό περιβάλλον
Βασικοί τρόποι διασύνδεσης και επικοινωνίας περιφερειακών (θύρες
Επικοινωνίας, κάρτες επέκτασης κλπ.)
Σήματα διακοπών (interrupts)
Λειτουργίας της μονάδας DMA
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
: Μικροϋπολογιστές (105)
Ημερομηνία : ΠΕΜΠΤΗ, 5 ΙΟΥΝΙOY 2014
Ώρα εξέτασης : 8.00 – 10.30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ (Α, Β ΚΑΙ Γ)

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
4. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. H κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις γράψετε στο τετράδιο
απαντήσεων το είδος της μνήμης (Στατική Μνήμη-SRAM ή Δυναμική
Μνήμη-DRAM) στην οποία αναφέρεται:
α) Το κύτταρο της μνήμης αυτής αποτελείται από ένα στοιχειώδη
πυκνωτή.
β) Η μνήμη αυτή χρειάζεται επαναφρεσκάρισμα (Refresh).
γ) Το κύτταρο της μνήμης αυτής είναι ένα Φλιπ Φλοπ.
δ) Η μνήμη αυτή έχει μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης (χωρητικότητα).
2. Να εκτελέσετε τις πιο κάτω πράξεις στο δεκαεξαδικό σύστημα:
α) F4 + 58 =
β) A4 – 39 =
3. Να εξηγήσετε τι σημαίνουν οι όροι πτητική και μη πτητική μνήμη και να
δώσετε ένα παράδειγμα για την κάθε μια.
4. Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνική της
πολύπλεξης στις δυναμικές μνήμες RAM.
5. Να συγκρίνετε τη στατική μνήμη (SRAM) και τη δυναμική μνήμη (DRAM)
όσον αφορά:
α) την ταχύτητα (χρόνος προσπέλασης)
β) το κόστος.
6. Να εξηγήσετε την τεχνική της τακτικής σάρωσης (Polling).
7. α) Να υπολογίσετε πόσες θέσεις μνήμης (Κ) μπορούν να επιλεγούν, αν ο
αριθμός των γραμμών διεύθυνσης είναι 11 (Ν=11).
β) Να υπολογίσετε τον αριθμό των γραμμών διεύθυνσης (Ν) που
χρειάζεται για να προσπελαστεί μια μνήμη ROM 128 x 8.
8. Να εξηγήσετε το ρόλο των εσωτερικών καταχωρητών γενικής χρήσης σε
ένα μικροεπεξεργαστή και την επίδραση που έχουν στην υπολογιστική
δύναμη του μικροεπεξεργαστή.

9. Να γράψετε δύο βασικές λειτουργίες της Αριθμητικής Λογικής Μονάδας
(A.L.U.) του μικροεπεξεργαστή.
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10. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε δύο τρόπους με τους οποίους μετρούμε
την ταχύτητα του μικροεπεξεργαστή.
11. Στο Σχήμα 1 δίνεται το λογικό σύμβολο μνήμης ROM. Να υπολογίσετε τη
χωρητικότητα της μνήμης.

Α0 - Α8

9 γραμμές
διεύθυνσης
ROM
……….

8 Γραμμές
Εξόδου
Δεδομένων
D0 – D7

cs
Σχήμα 1
12. Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις γράψετε στο τετράδιο
απαντήσεων το είδος του διαδρόμου που αναφέρεται:
α) H Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) χρησιμοποιεί το
διάδρομο αυτό για να επιλέξει μια συγκεκριμένη θέση μνήμης.
β) Κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας ανάγνωσης/εγγραφής αυτός ο
διάδρομος μεταφέρει δεδομένα.
γ) Είναι διάδρομος μίας κατεύθυνσης.
δ) Μεταφέρει σήματα που χρησιμοποιούνται στο συγχρονισμό των
λειτουργιών μεταφοράς δεδομένων (π.χ. σήμα ανάγνωσης/εγγραφής).

ΜΕΡΟΣ Β - Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. H κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα κυττάρου δυναμικής μνήμης DRAM και να
περιγράψετε τη λειτουργία της εγγραφής.
14. α) Να γράψετε ένα πρόγραμμα, σε συμβολική γλώσσα του Ζ80, το
οποίο να εισάγει τους αριθμούς F8H (δεκαεξαδικός) και C7H
(δεκαεξαδικός) στους καταχωρητές Α και Β αντίστοιχα. Ακολούθως
να αφαιρεί τους δύο αριθμούς και να τοποθετεί το αποτέλεσμα της
αφαίρεσης στη θέση μνήμης 0850Η.
β) Να υπολογίσετε ποιο θα είναι το περιεχόμενο του συσσωρευτή μετά
την εκτέλεση του προγράμματος.
3
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15. Ο κύκλος εκτέλεσης μιας εντολής χρειάζεται 4 παλμούς ρολογιού για να
συμπληρωθεί. Να υπολογίσετε πόσος χρόνος χρειάζεται για την εκτέλεση
της εντολής, αν η συχνότητα ρολογιού του μικροεπεξεργαστή είναι
10MHz.
16. Να σχεδιάσετε την εσωτερική δομή μνήμης PROM διπολικής
τεχνολογίας 2x2 bit (όπως έρχεται από το εργοστάσιο) και να
περιγράψετε τον τρόπο προγραμματισμού των κυττάρων της.

ΜΕΡΟΣ Γ - Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. H κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. α) Να υπολογίσετε πόσα τσιπ μνήμης RAM 256 Χ 4 χρειάζονται για να
οργανωθεί μνήμη:
i. RAM 256 X 32
ii. RΑM 512 Χ 4
iii. RAM 2K X 8
β) Με τη χρήση μνημών ROM 256 Χ 4 να σχεδιάσετε πρακτικό κύκλωμα
μνήμης ROM 1Κ Χ 4. Να περιγράψετε τη λειτουργία της πιο πάνω
συνδεσμολογίας.
18. α) Να εξηγήσετε το ρόλο των πιο κάτω ειδικών καταχωρητών σε ένα
μικροεπεξεργαστή:
i. καταχωρητής διεύθυνσης (Address register)
ii. καταχωρητής εντολής (Instruction register)
iii. απαριθμητής Προγράμματος (Program counter)
iv. συσσωρευτής (Accumulator).
β) Με ιδιαίτερη αναφορά στις φάσεις τις οποίες διαιρείται να εξηγήσετε
τη λειτουργία του κύκλου εντολής.

------ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ -----
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗXANIKH KAI KATΑΣΚΕΥΕΣ (106)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

Εφαρμογές επίλυσης ισοστατικών δοκών (φορέων)
Αμφιέρειστη δοκός
Πρόβολος
Προέχουσα δοκός
Αμφιπροέχουσα δοκός
Σημείωση: Η επίλυση των πιο πάνω δοκών να γίνει με φορτία
συγκεντρωμένα, ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλο το μήκος της δοκού ή σε
μέρος της, ανομοιόμορφα κατανεμημένα και με συνδυασμό των πιο πάνω
φορτίων.
Διάγραμμα ροπών κάμψης και τεμνουσών δυνάμεων – θέση οπλισμού

2
2.1
2.2
2.3

Ροπή αδράνειας Ι
Ορισμός της ροπής αδράνειας και εφαρμογή σε απλά γεωμετρικά σχήματα
θεώρημα Steiner ή των παράλληλων αξόνων
Σημασία της ροπής αδράνειας και υπολογισμός σε απλές και σύνθετες
επίπεδες επιφάνειες

3.
3.1

Θεωρία της απλής κάμψης
Ορισμός

3.2

Θεμελιώδης τύπος της κάμψης

3.3
3.4
3.5

Έλεγχος επάρκειας της διατομής απλών δοκών σmax ≤ σεπιτρ.
Επιλογή της απαιτούμενης διατομής δοκών, όταν είναι γνωστά το φορτίο
καταπόνησης, το υλικό κατασκευής της και ο τρόπος στήριξης της.
Εφαρμογές επίλυσης του θεμελιώδους τύπου της κάμψης.

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Λυγισμός μελών σε θλίψη
Ορισμός. Αιτίες που προκαλούν το λυγισμό
Λυγισμός στην ελαστική περιοχή – Τύπος του Όιλερ (Euler).
Ελεύθερο μήκος λυγισμού
Κρίσιμη τάση και λυγιρότητα. Όριο εφαρμογής του τύπου του Όιλερ
Επιτρεπόμενη τάση λυγισμού – Συντελεστής ασφάλειας γ
Εύρεση των διαστάσεων ράβδου που καταπονείται σε λυγισμό

5
5.1
5.2
5.3

Επίπεδα δικτυώματα
Ορισμός – Στατική λειτουργία
Ισορροπία ράβδων
Μέθοδοι υπολογισμού των εσωτερικών δυνάμεων στις ράβδους / μέλη των
δικτυωμάτων (ισορροπία κόμβων, μέθοδος τομών)

σ Μ Ε
=
= – Παραδοχές
ψ
Ι
R
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΠΕΜΠΤΗ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΩΡΑ

: 8:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Α΄, Β΄ και Γ΄), 16 σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο. Σε περίπτωση
που θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για τις απαντήσεις, μπορεί να
χρησιμοποιηθούν οι σελίδες 13, 14, 15 και 16 στο τέλος του εξεταστικού
δοκιμίου.
3. ∆ίνεται τυπολόγιο (σελίδα 17).
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ΜΕΡΟΣ Α΄ (12 ερωτήσεις)
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Να υπολογίσετε τη μέγιστη ροπή κάμψης για τη δοκό του σχήματος 1 που φορτίζεται
με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο q = 18 kN/m σε όλο το μήκος της ℓ = 4,8 m.

q = 18 kN/m
A

B

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

ℓ = 4,8 m
ΣΧΗΜΑ 1

2. Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τις αντιδράσεις που αναπτύσσονται στις στηρίξεις
της δοκού του σχήματος 2.
…………………………………………………………
…………………………………………………………

F = 30 kN

…………………………………………………………
M = 50 kNm

B

A

…………………………………………………………
…………………………………………………………

1,5 m

…………………………………………………………

3,5 m

…………………………………………………………
ΣΧΗΜΑ 2

3. Να υπολογίσετε τις αντιδράσεις που αναπτύσσονται στη στήριξη της δοκού προβόλου
του σχήματος 3.
………………………………………………………
F1 = 20 kN
q = 30 kN/m

A

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

F2 = 15 kN
1m

2m

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

ΣΧΗΜΑ 3
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4. Να υπολογίσετε το μέγεθος του ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου q (kN/m) που
καταπονεί την αμφιέρειστη δοκό του σχήματος 4.
F = 30 kN

…………………………………………………………

q (kN/m)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

4m
RA = 42 kN

1m

…………………………………………………………
RB = 48 kN

…………………………………………………………
…………………………………………………………

ΣΧΗΜΑ 4

5. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας ως προς τον κεντροβαρικό άξονα x - x της
διατομής με τις τρεις οπές του σχήματος 5. Οι διαστάσεις της διατομής είναι σε cm.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
x

x

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

ΣΧΗΜΑ 5

6. Σε δοκό ορθογωνικής διατομής η οποία καταπονείται σε κάμψη, αναπτύσσεται μέγιστη
ροπή Mmax = 120 kNm. Αν η ροπή αντίστασης της δοκού είναι W = 240 cm3, να
υπολογίσετε τη μέγιστη τάση κάμψης που αναπτύσσεται στη διατομή της.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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7. Να υπολογίσετε τη ροπή αντίστασης W και την ακτίνα αδράνειας i της κυκλικής
διατομής του σχήματος 6.
…………………………………………………………

y

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Ø 30 cm

x

x

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

y

…………………………………………………………

ΣΧΗΜΑ 6

8. Κολόνα κυκλικής διατομής με διάμετρο 12 cm και μήκος 3 m είναι στερεωμένη και στα
δύο άκρα, όπως φαίνεται στο σχήμα 7. Να υπολογίσετε τη λυγιρότητα λ της ράβδου.
F

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
3m

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

ΣΧΗΜΑ 7

9. Να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις του δικτυώματος του σχήματος 8 και να
αναφέρετε σε ποια ράβδο δεν αναπτύσσεται εσωτερική δύναμη.

40 kN

25 kN

Γ

∆

………………………………………………….………
B

…………………………………………………………
…………………………………………………………

3m

25 kN

A

…………………………………………………………

E

Z
3m

…………………………………………………………

3m
ΣΧΗΜΑ 8
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10. Να σχεδιάσετε τη μορφή των διαγραμμάτων των τεμνουσών δυνάμεων Q και των
ροπών κάμψης Μ, της δοκού του σχήματος 9, χωρίς να τη λύσετε. Στο διάγραμμα των
ροπών κάμψης να σημειώσετε τα ευθύγραμμα και τα καμπυλόγραμμα τμήματά του.

F
q (kN/m)

q (kN/m)
A
B

ℓ2

ℓ1

ΣΧΗΜΑ 9

ℓ3

11. Να υπολογίσετε το μέγεθος και να καθορίσετε το είδος της καταπόνησης στις ράβδους
ΑΒ και ΑΖ του δικτυώματος του σχήματος 10, με τη μέθοδο ανάλυσης – ισορροπίας
των κόμβων.

F = 40 kN

F = 40 kN

B

A

Γ

∆

45º
45º

Z

3m

E

3m

3m

ΣΧΗΜΑ 10
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12. Στο σχήμα 11 δίνονται η προέχουσα δοκός και η σχηματική μορφή του διαγράμματος
τεμνουσών δυνάμεων (∆.Τ.∆.). Να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις και τα
φορτία που καταπονούν τη δοκό, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο ∆.Τ.∆.

B

A
Γ
α

E

∆
β

γ

δ

∆.Τ. ∆.

ΣΧΗΜΑ 11

71

7

ΜΕΡΟΣ Β΄ (4 ερωτήσεις)
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Να υπολογίσετε το επιτρεπόμενο φορτίο ενός αμφιαρθρωτού χαλύβδινου στύλου με
κυκλική κοίλη διατομή που καταπονείται σε λυγισμό.
∆ίνονται: εξωτερική διάμετρος
εσωτερική διάμετρος
μήκος στύλου
μέτρο ελαστικότητας
συντελεστής ασφάλειας

D = 10 cm
d = 8 cm
L=4m
E = 210 kN/mm2
γ=5

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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14. ∆ίνεται δικτύωμα με διαστάσεις και φορτία όπως φαίνεται στο σχήμα 12.
(α) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις Α και Ζ.
(β) Να υπολογίσετε το μέγεθος και να καθορίσετε το είδος της καταπόνησης στις
ράβδους Γ∆, ΓΗ και ΑΗ με τη μέθοδο των τομών.
4 kN
Γ

B

∆

2 kN

E

2m

8 kN
A

2m

Z

Η
2m

2m

ΣΧΗΜΑ 12
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15. ∆ίνεται αμφιπροέχουσα δοκός, η οποία φορτίζεται όπως φαίνεται στο σχήμα 13,
καθώς και το διάγραμμα των τεμνουσών δυνάμεών της.
(α) Να υπολογίσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις Α και Β.
(β) Να υπολογίσετε και να αναγράψετε στο διάγραμμα τις τιμές των τεμνουσών
δυνάμεων στα σημεία (1), (2), (3), (4), (5) και (6).

F1 = 30 kN
q = 15 kN/m

Β

Α
Γ

E

∆

2m

2m

4m

2m

ΣΧΗΜΑ 13

(2)

(6)

∆.Τ.∆.
(3)
(1)

(4)

(5)

74

10

16. ∆ίνεται μεταλλική δοκός πρόβολος με φορτίο όπως φαίνεται στο σχήμα 14 α. Η
διατομή της δοκού, καθώς και η θέση του κεντροβαρικού άξονα x – x δίνονται στο
σχήμα 14 β. Να υπολογίσετε τις μέγιστες τάσεις θλίψης και εφελκυσμού που
αναπτύσσονται στη διατομή της. Οι διαστάσεις της διατομής είναι σε mm.

q = 8 kN/m

A
2,8 m

ΣΧΗΜΑ 14 α

ΣΧΗΜΑ 14 β

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ (1 ερώτηση)
Η ορθή απάντηση βαθμολογείται με 20 μονάδες.
17. Προέχουσα δοκός φορτίζεται όπως φαίνεται στο σχήμα 15.
(α) Να υπολογίσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις Α και Β.
(β) Να υπολογίσετε τις τέμνουσες δυνάμεις και τις ροπές κάμψης στα χαρακτηριστικά
σημεία Α, Β, Γ και ∆.
(γ) Να υπολογίσετε τη θέση στην οποία αναπτύσσεται η μέγιστη θετική ροπή κάμψης
Mmax (σημείο μηδενικής τιμής τέμνουσας δύναμης).
(δ) Να υπολογίσετε το μέγεθος της μέγιστης θετικής ροπής κάμψης Mmax.
(ε) Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα των τεμνουσών δυνάμεων Q και των ροπών
κάμψης Μ και να αναγράψετε τα μεγέθη τους στα χαρακτηριστικά σημεία Α, Β, Γ και ∆,
καθώς και το μέγεθος της μέγιστης θετικής ροπής κάμψης Mmax.

F2 = 10 kN

F1 = 20 kN

……………………………………………
q = 15 kN/m

……………………………………………
……………………………………………

Β

Α

Γ

∆

……………………………………………
……………………………………………

1,5 m

4,5 m

……………………………………………

2m

……………………………………………

6m

……………………………………………
……………………………………………

ΣΧΗΜΑ 15

……………………………………………
……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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F2 = 10 kN

F1 = 20 kN

……………………………………………
q = 15 kN/m

……………………………………………
……………………………………………

Β

Α

Γ

∆

……………………………………………
……………………………………………

1,5 m

4,5 m

……………………………………………

2m

……………………………………………

6m

……………………………………………
……………………………………………

ΣΧΗΜΑ 15

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

Συνθήκες ισορροπίας

Ροπές αδράνειας

Θεώρημα Στάινερ

Ακτίνα αδράνειας

Ροπές αντίστασης

Απλή κάμψη

Λυγισμός

ΣFx = 0

ΣFy = 0

bh3

Ix =

Ix = Iy =

12

Ιx-x = Ix + Ady2

Ιx-x

ix =

Ix-x

Wx =

y

M

σ

E

I

y

R

Fκρ. =

79

π2 ·Ε · Ιελ.
ℓ2

πD4
64

Ιy-y = Iy + Adx2

ix =

A

Wx =

ΣM = 0

h
12

bh2
6

λ=

ix = iy = 0,25 D

Wx = Wy =

ℓ
iελ.

πD3
32

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (107)
TEXNOΛOΓIA Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ KATEYΘYNΣHΣ
∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών
1. Φωτοτεχνική
2. Έγχρωμες εκτυπώσεις
3. Εκτυπωτικές μέθοδοι
4. Κυτιοποιία
5. Βιβλιοδεσία
6. Χαρτί
Γραφιστικές εφαρμογές
1. Απλές μορφές σύνθεσης - Βασικές γραφιστικές αρχές
 Σημείο – γραμμή – σχήμα – τόνος
 Χρώμα: θεωρία – ιδιότητες – εφαρμογές
 Αρχές και κανόνες σύνθεσης
 ∆ιερευνητικό σχέδιο
 Απλοποίηση και σχηματοποίηση
 Προσχέδιο και τελικό σχέδιο
2. Τυπογραφία – Στοιχειοθεσία – ∆ιάταξη χαρακτήρων
 Τυπογραφικά στοιχεία – βασικοί κανόνες
 Oικογένειες και κατηγορίες γραμματοσειρών, τύποι και μεγέθη στοιχείων
 Στοίχιση – ιεράρχηση – κωδικοποίηση
 Πλέγμα, στήλες, μεσοδιαστήματα, περιθώρια, δειγματικά κείμενα, τίτλοι,
υπότιτλοι, λεζάντες
 Εικονογράφηση / σύνθεση με τυπογραφικούς χαρακτήρες
 Απόδοση νοήματος λέξης
3. Εκδόσεις
 Εξώφυλλο και εσωτερικές σελίδες περιοδικής έκδοσης
 Εφημερίδα, περιοδικό κ.ά.
4. Εταιρική ταυτότητα
 Σήματα – σύμβολα – εμπορικά σήματα/λογότυπα
 Χαρακτηριστικά
 Εφαρμογές
5. Συσκευασία
 Ο ρόλος της και οι μορφές της
 Η σημασία της στην προώθηση ενός προϊόντος
 Χάρτινη συσκευασία – κουτί
 Προϋποθέσεις για το σχεδιασμό ενός κουτιού
 Οι βασικές τεχνολογικές διαδικασίες για την κατασκευή ενός κουτιού
 Ανάπτυγμα κουτιού
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Ειδικές μορφές συσκευασίας: ετικέτα – τσάντα – χαρτί περιτυλίγματος –
εξώφυλλο δίσκου (CD) κ.ά.

6. Αφίσα
 Χαρακτηριστικά
 Είδη και συνθετικά στοιχεία της αφίσας
 Αρχές σύνθεσης
 Σύνθεση και εικονογράφηση αφίσας
7. ∆ιαφήμιση
 Πλεονεκτήματα της έντυπης διαφήμισης
 Στοιχεία που συνθέτουν μια έντυπη διαφήμιση
 Κατηγορίες της έντυπης διαφήμισης
 Ιεράρχιση πληροφοριών
 ∆ιαφημιστικό έντυπο
 Πολύπτυχο και τρόποι δίπλωσής του
 ∆ιαφημιστική καταχώρηση
 Χρέωση – ∆ιαφημιστικός χώρος
8. Βιβλίο
 ∆ομή του βιβλίου
 Τεχνική, σχεδιασμός και εικονογράφησή του
 Εξώφυλλο – οπισθόφυλλο – ράχη
9. Σειρά εντύπων
 Συντονισμένος σχεδιασμός και συνεπής διάταξη των στοιχείων
 Εξώφυλλα – ετικέτες – διαφημίσεις κ.λπ.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ
Οι εξεταζόμενοι/νες να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα όργανα και υλικά σχεδίασης:
Σετ μαύρων και χρωματιστών μολυβιών, σετ μαύρων και χρωματιστών μαρκαδόρων,
πενάκια, σβηστήρι, ξύστρα, χάρακα, τρίγωνα και διαβήτη.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθηµα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ [107]

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 3 ώρες
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Το εξώφυλλο µε τα στοιχεία του/της εξεταζόµενου/ης δεν αποτελεί µέρος της
αρίθµησης.
Ο/Η εξεταζόµενος/η θα εφοδιαστεί µε τα πιο κάτω:
To εξεταστικό δοκίµιο
∆ύο (2) διαφανή φύλλα σχεδίασης (τρέισινγκ) µεγέθους Α4

Ο∆ΗΓΙΕΣ:



Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να εκτελέσετε όλες τις
εργασίες στο εξεταστικό δοκίμιο.



Να χρησιμοποιήσετε τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (τρέισινγκ) ως
βοηθητικό μέσο.




Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (τρέισινγκ) δεν επιστρέφονται.
Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.
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(δ)................................................................
(μονάδες 4)

(β)................................................................

τυπογραφικό στοιχείο με προεξοχή
γεμίσματα (χαρτί)
σύστημα χρωμάτων Παντόνε
χρώματα τετραχρωμίας

(μονάδες 4)

(δ)...............................................................		

					

(γ)................................................................

(α)................................................................		(β)...............................................................

α) Με τον όρο φωτοτεχνική, εννοούμε το φάσμα όλων των τεχνολογικών διαδικασιών
που πραγματοποιούνται, για τη μετατροπή των προτύπων (originals), στα αναγκαία
φωτοτεχνικά φιλμ. Τα πρότυπα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, διαχωρίζονται σε
έγχρωμα ή μαυρόασπρα, διαφανή ή αδιαφανή, γραμμικά ή τονικά.
β) Τα βασικά εκτυπωτικά χρώματα είναι το πράσινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο και το μαύρο.
Είναι τα χρώματα (μελάνια) που χρησιμοποιούνται κατά την έγχρωμη εκτύπωση.
γ) H βιβλιοδεσία τετραδίου είναι η απλούστερη μορφή σύνδεσης του μπλοκ με το
εξώφυλλο της μπροσούρας.
δ) Η λιγνίνη που περιέχει το χαρτί σχετίζεται με το βάρος του.

2. Να απαντήσετε ορθό ή λάθος στις πιο κάτω προτάσεις:

(γ)................................................................

(α).................................................................

εκτυπωτικές κουκκίδες (ράστερ)
γραμματοσειρά χωρίς προεξοχές
μονάδα μέτρησης του τυπογραφικού στοιχείου
διάκενο

1. Να επιλέξετε από τον πιο κάτω κατάλογο και να αναγράψετε κάτω από την κάθε
εικόνα, τον όρο ή την έννοια που αντιπροσωπεύει:

(i)				

			

(ii)

σελίδα 2 από 9

β) Στη διεθνή τυποποιημένη σειρά μεγεθών Α-0, οι διαστάσεις του
Α4 είναι 210 mm x 297 mm. Να υπολογίσετε τις διαστάσεις του Α5.
..................................................................................................................................................
(μονάδες 3)

4. α) Να ονομάσετε τις δύο (2) μεθόδους ελέγχου των νερών του χαρτιού.
(i) ..............................................................................................................................................
(ii) .............................................................................................................................................

δ) Να δώσετε σε συντομία τον ορισμό για το λογότυπο.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
					
(μονάδα 1)

γ) Να σχολιάσετε τα τυπογραφικά στοιχεία των λογοτύπων (i) και (ii).
(i)...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(ii)..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
					
(μονάδες 2)

α) Να υπογραμμίσετε μία (1) από τις πιο κάτω λέξεις που χαρακτηρίζουν
το λογότυπο (i).
στιλιζαρισμένο
αφηρημένο (ανεικονικό)
ρεαλιστικό
				
(μονάδα 1)
β) Να υπογραμμίσετε μία (1) από τις πιο κάτω λέξεις που χαρακτηρίζουν το
λογότυπο (ii).
τονικό
γραμμικό
αφηρημένο (ανεικονικό)
				
(μονάδα 1)

			
			

3. Σας δίνονται τα λογότυπα (i) και (ii).
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(μονάδες 2)

(μονάδες 2)

				

(μονάδες 2)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

σύνθεση της διαφήμισης και τι συμβολίζουν;

γ) Ποια συναισθήματα σάς προκαλούν τα ψυχρά χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στη

				

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

β) Στη σύνθεση κυριαρχούν τα ψυχρά χρώματα. Να γράψετε δύο (2) θερμά χρώματα.

				

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

την απάντησή σας.

α) Τι είδους ισορροπία έχει η σύνθεση της διαφήμισης; Να αιτιολογήσετε

5. Σας δίνεται η διαφήμιση της ταινίας «ΡΙΟ 2». Αφού την παρατηρήσετε,
να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
				
(Σύνολο μονάδων 6)

σελίδα 3 από 9
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Τυπογραφικά στοιχεία (γράμματα) (σελίδα 4).

•

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.
(μονάδες 18)

χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό μέσο και δεν θα τύχουν αξιολόγησης.

Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (τρέισινγκ) τα οποία σας δόθηκαν να

(αντιγραφή) στο μέγεθος και στη θέση που επιθυμείτε.

Τα τυπογραφικά στοιχεία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε με αποτύπωση

Τα εξώφυλλα (θήκες) των ψηφιακών δίσκων (σελίδα 5)

ερέθισμα για να σχεδιάσετε τις προτάσεις σας (σελίδα 4). Μπορείτε να
προσθέσετε και άλλα στοιχεία σχετικά με το θέμα.

Εικονογράμματα (σύμβολα) τα οποία να χρησιμοποιηθούν ως οπτικό

•

•

Σας δίνονται:

Να χρησιμοποιήσετε μέχρι και τρία (3) χρώματα και μαύρο.

ένα (1) σύμβολο και την ονομασία «Προορισμοί για νέους».

Οι σχεδιαστικές σας προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν

στα εξώφυλλα (θήκες) των ψηφιακών δίσκων που σας δίνονται.

προτάσεις για το λογότυπο του ταξιδιωτικού οδηγού «Προορισμοί για νέους»

Να σχεδιάσετε με υλικά της επιλογής σας, δύο (2) διαφορετικές έγχρωμες

αξιοθέατα, κοινωνική ζωή και μουσεία.

περιλαμβάνει πληροφορίες για αεροπορικά ταξίδια, κρουαζιέρες, ιστορικά

ταξιδιωτικό οδηγό με δημοφιλείς νεανικούς προορισμούς. Ο οδηγός θα

6. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού θα κυκλοφορήσει ένα ψηφιακό

για νέους

Προορισμοί
για νέους

σελίδα 4 από 9

Προορισμοί για νέους

Προορισμοί

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Προορισμοί για νέους

Προορισμοί
για νέους

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Προορισμοί
για νέους

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΣΥΜΒΟΛΑ), ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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«ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»

έγχρωμες προτάσεις
για το λογότυπο
Του ψηφιακού ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

εξώφυλλο (β)

εξώφυλλο (Α)

σελίδα 5 από 9
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Ο πλανήτης κινδυνεύει!

Ο πλανήτης κινδυνεύει!

Ο πλανήτης κινδυνεύει!

Ο πλανήτης κινδυνεύει!

Ο πλανήτης κινδυνεύει!

Ο πλανήτης κινδυνεύει!

Ο πλανήτης κινδυνεύει!

Ο πλανήτης κινδυνεύει!

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

		

		

		
		

το λογότυπο του παιδικού φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους
τον τίτλο: «Ο πλανήτης κινδυνεύει!»		

•
•

Εικαστικά στοιχεία (σελίδα 8) τα οποία να χρησιμοποιηθούν ως οπτικό ερέθισμα

•

Αξιολόγηση
Σύνθεση, διάταξη στοιχείων (τυπογραφικών και εικαστικών)		
Εικονογράφηση (ποιότητα, στιλ)						
Χρώμα (ορθή χρήση χρώματος)						
Καταλληλότητα λύσης σε σχέση με το προϊόν
		
Σύνολο									

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

15 μονάδες
30 μονάδες
10 μονάδες
5 μονάδες
60 μονάδες

Τα στοιχεία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε με αποτύπωση (αντιγραφή)
στο μέγεθος και στη θέση που επιθυμείτε στο εξεταστικό δοκίμιο.
Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (τρέισινγκ) τα οποία σας δόθηκαν,
να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό μέσο και δεν θα τύχουν αξιολόγησης.

Θα πρέπει η σύνθεσή σας να περιέχει και άλλα στοιχεία σχετικά με το θέμα.

για να σχεδιάσετε τη σύνθεσή σας. Τα εικαστικά στοιχεία δίνονται ΜΟΝΟ ως βοήθημα.

Ο τίτλος: «Ο πλανήτης κινδυνεύει!» (σελίδα 6)

Το λογότυπο (σελίδα 6)

Οι φόρμες των αναμνηστικών δώρων (σελίδα 7)

•

•

•

Σας δίνονται:

εικονογραφημένη έγχρωμη σύνθεση

•

Οι σχεδιαστικές προτάσεις να περιλαμβάνουν:

7. Το παιδικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους έχει ως στόχο, τα παιδιά του δημοτικού σχολείου
να γνωρίσουν την τέχνη του κινηματογράφου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ,
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργάνωσε μία δράση ανάμεσα στα παιδιά
του δημοτικού σχολείου, για τη δημιουργία μίας ολιγόλεπτης ταινίας
με τίτλο «Ο πλανήτης κινδυνεύει!». Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν,
να σκηνοθετήσουν, να συνθέσουν μουσική αλλά και να ευαισθητοποιηθούν
ως προς την ανάγκη προστασίας του πλανήτη.
Να σχεδιάσετε τη σειρά αναμνηστικών δώρων, τα οποία θα δοθούν
σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στη δράση.

σελίδα 6 από 9
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (Α)

σχεδιαστικές προτάσεις για th σειρά αναμνηστικών δώρων

σελίδα 7 από 9

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (Β)
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
σελίδα 8 από 9

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

ΜΑΘΗΜΑ : ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Τρεις (3) ώρες
1.
1.1
1.2
1.3

Ο εσωτερικός χώρος
Ορισμός για τον εσωτερικό χώρο
Οι επιφάνειες του εσωτερικού χώρου (τοίχος, δάπεδο και οροφή)
Ο άνθρωπος και ο χώρος ( η σχέση του εσωτερικού χώρου με το χαρακτήρα και την
ψυχοσύνθεση των ανθρώπων)
1.4 Βασικές αρχές της διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων (λειτουργικότητα και αισθητική)
2. Θεωρία των χρωμάτων
2.1 Συνδυασμοί των χρωμάτων και εφαρμογή τους στο χώρο.
3.
3.1
3.2
3.3

∆ιάταξη των στοιχείων της διακόσμησης (Layout)
Ορισμός για τη διάταξη των στοιχείων της διακόσμησης
Τα στάδια της μελέτης.
Η σχεδίαση των στοιχείων της διακόσμησης (προσχέδια και τελικά σχέδια)

4. ∆ημιουργία ατμόσφαιρας στον εσωτερικό χώρο
4.1 Αναφορά στα βασικά και στα συμπληρωματικά στοιχεία της διακόσμησης και στο ρόλο
τους για τη δημιουργία ατμόσφαιρας και χαρακτήρα στον εσωτερικό χώρο.
4.2 Συνδυασμοί των διαφόρων στοιχείων που αποτελούν τη διακόσμηση του χώρου για τη
δημιουργία στιλ και ύφους.
5. Τα έπιπλα του εσωτερικού χώρου
5.1 Κατηγορίες επίπλων σε σχέση με τη λειτουργικότητά τους
5.2 Εργονομικές διαστάσεις των επίπλων
5.3 Αναλογίες του ανθρώπινου σώματος (ανθρωπομετρικές διαστάσεις)
5.4 Σχέδιο επίπλου – όψεις, τομές και τρισδιάστατα σχέδια ( με
ελεύθερο χέρι και με γεωμετρικά όργανα, σε κλίμακα)
6. Υλικά που χρησιμοποιούνται στη διακόσμηση
6.1 Γενική αναφορά για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διακόσμηση (ο ρόλος των
υλικών, μεταποίηση ή κατασκευή των υλικών, συμβολή των υλικών στο τελικό
αποτέλεσμα της διακόσμησης).
6.2 Φυσικά και τεχνητά υλικά (ιδιότητες και εφαρμογές των υλικών)
7. ∆άπεδα και ψευδοροφές
7.1 Κατηγορίες και ιδιότητες των δαπέδων
7.2 Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή ενός δαπέδου
7.3 Κατηγορίες και ιδιότητες των ψευδοροφών
7.4 Λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι ψευδοροφές
8.
8.1
8.2
8.3

Αισθητική και λειτουργικότητα του χώρου
Γενικές έννοιες της αισθητικής (ομοιότητα ρυθμός και ισορροπία)
Κλίμακες και αναλογίες των στοιχείων της διακόσμησης
Αρχιτεκτονικοί κανόνες που αφορούν στη λειτουργικότητα του χώρου

9. Φωτισμός και ηλεκτρολογική εγκατάσταση του εσωτερικού χώρου
9.1 Κατηγορίες φωτισμού και είδη φωτιστικών
9.2 Ηλεκτρολογικά σημεία και ηλεκτρολογικά σύμβολα (αναγνώριση και σχεδίαση των
ηλεκτρολογικών συμβόλων)
9.3 Ο ρόλος του φωτισμού στο τελικό αποτέλεσμα της διακόσμησης των εσωτερικών χώρων
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10. Ακουστική του χώρου
10.1 Γενικές έννοιες για την ακουστική των χώρων (ορισμός του ήχου, ταξινόμηση των
διαφόρων τύπων ήχου, προβλήματα ακουστικής του χώρου)
10.2 Λειτουργικότητα του χώρου σε σχέση με την ακουστική
10.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την ακουστική των χώρων (ηχοαπορρόφηση των υλικών
και ηχομόνωση του χώρου)
11.
11.1
11.2
11.3
11.4

Σχεδιομελέτες
∆ιακόσμηση εκθεσιακού περιπτέρου
∆ιακόσμηση καταστήματος
∆ιακόσμηση εστιατορίου και καφετέριας
∆ιακόσμηση κατοικίας και διαμερίσματος

Για όλες τις σχεδιομελέτες ζητείται:
α) η σχεδίαση της διάταξης των στοιχείων της διακόσμησης
β) η σχεδίαση των εσωτερικών όψεων και προοπτικού σχεδίου του χώρου
γ) Η καλλιτεχνική παρουσίαση των σχεδίων με χρώμα.
12 Η μελέτη της διακόσμησης του εσωτερικού χώρου
12. 1 Αναφορά στα διάφορα στάδια της μελέτης της διακόσμησης του εσωτερικού χώρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι απαραίτητα, κατά την ημέρα της εξέτασης, πρέπει να
έχουν μαζί τους όργανα σχεδίασης και υλικά:
Σετ μαύρων και χρωματιστών μολυβιών, μαύρα πενάκια πάχους 0.3 και 0.5, σβηστήρι,
ξύστρα, κλιμακόμετρο σετ τρίγωνα, κολλητική ταινία.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108)
Επιτρεπόμενη διάρκεια εξέτασης 3 ώρες
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α΄ και Β΄), πέντε (5) σελίδες (Α4)

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Τα Φύλλα Σχεδίασης 1, 2, 3, 4 και 5 μεγέθους Α3



Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο ο/η εξεταζόμενος/η θα συμπληρώσει τα
στοιχεία του/της.
Σε αυτό να επισυναφθούν τα πέντε (5) Φύλλα Σχεδίασης μεγέθους Α3.

Ο∆ΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
1. Να μη γράψετε το όνομά σας ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να δηλώνουν την
ταυτότητά σας στα φύλλα σχεδίασης.
2. ∆εν επιτρέπεται η χρήση στένσιλ (stencil) και διορθωτικού υλικού.
3. Τα σχέδια μπορούν να γίνουν με μολύβι ή και με μαύρο πενάκι.
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ΘΕΜΑ: Διαρρύθμιση και Διακόσμηση Διαμερίσματος
Δίνεται η κάτοψη διαμερίσματος σε κλίμακα 1:100, ΣΧΗΜΑ 1. Το διαμέρισμα βρίσκεται
σε πολυκατοικία στη Λευκωσία και αποτελείται από τον ενιαίο χώρο καθιστικούτραπεζαρίας-κουζίνας, δύο υπνοδωμάτια και χώρους υγιεινής. Το διαμέρισμα ανήκει σε
εργοληπτική εταιρεία η οποία επιθυμεί να το πωλήσει στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Για το σκοπό αυτό ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να διαμορφώσει εξ’ολοκλήρου τον
ενιαίο χώρο καθιστικού-τραπεζαρίας-κουζίνας με τέτοιο τρόπο, ώστε να
δημιουργηθεί ένα ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον με σύγχρονη διακόσμηση και
φιλική ατμόσφαιρα. Για την ανακαίνιση και διακόσμηση του χώρου απαιτούνται τα
ακόλουθα:


Επίπλωση καθιστικού (καναπέδες, πολυθρόνες, τραπεζάκια και έπιπλο
τηλεόρασης)



Επίπλωση τραπεζαρίας (τραπέζι και καρέκλες για έξι άτομα)



Καινούργιοι πάγκοι και ντουλάπια κουζίνας



Καινούργια δάπεδα και φωτιστικά για τους πιο πάνω χώρους.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: (40 μονάδες)
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες
1. Να εισηγηθείτε υλικά και χρώματα για το δάπεδο, τους τοίχους, την οροφή και την
επίπλωση του ενιαίου χώρου καθιστικού-τραπεζαρίας-κουζίνας για να πετύχετε το
σύγχρονο στιλ που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.

(μονάδες 8)

2. Στον ενιαίο χώρο καθιστικού-τραπεζαρίας ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να τοποθετήσει
ψευδοροφή από γυψοσανίδα.
α)

Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους για τους οποίους συστήνεται η χρήση
ψευδοροφής σε εσωτερικούς χώρους.

β)

(μονάδες 4)

Να καταγράψετε τέσσερα (4) διαφορετικά φωτιστικά που θα χρησιμοποιήσετε
στον ενιαίο χώρο καθιστικού-τραπεζαρίας-κουζίνας, αιτιολογώντας την
(μονάδες 4)

επιλογή και τοποθέτησή τους.

3. Στο Φύλλο Σχεδίασης 1, ΣΧΗΜΑ 2, δίνεται σε κλίμακα 1:25, η Τομή Α-Α της
κουζίνας όπως φαίνεται στην κάτοψη, ΣΧΗΜΑ 1. Να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι
στην ίδια κλίμακα, την κατακόρυφη τομή του πάγκου και των ντουλαπιών της
κουζίνας. Να σημειώσετε στο σχέδιο τις ακόλουθες εργονομικές διαστάσεις:


Βάθος πάγκου



Ύψος πάγκου



Βάθος ντουλαπιού



Απόσταση μεταξύ πάγκου και ντουλαπιού
(μονάδες 8)

4. Στο Φύλλο Σχεδίασης 2, ΣΧΗΜΑ 3, δίνεται η κάτοψη του μπάνιου του
διαμερίσματος, σε κλίμακα 1:25.
α) Nα σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι, περίπου σε κλίμακα 1:25, την διαρρύθμιση
των ειδών υγιεινής (μπανιέρα, νιπτήρας και λεκάνη αποχωρητηρίου).
(μονάδες 6)
β) Να απαριθμήσετε δύο (2) ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα είδη
(μονάδες 2)

υγιεινής.
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5. Στο Φύλλο Σχεδίασης 2, Σχήμα 4, δίνεται κάτοψη επίπλου τηλεόρασης που
βρίσκεται στο χώρο του καθιστικού σε κλίμακα 1:25.
α) Nα σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι, σε κλίμακα 1:25 περίπου, την όψη του
(μονάδες 4)

επίπλου τηλεόρασης.

β) Να αναγράψετε στο σχέδιο δύο (2) βασικές διαστάσεις του επίπλου που
(μονάδες 2)

σχεδιάσατε.

γ) Να προτείνετε δύο (2) υλικά κατάλληλα για την κατασκευή του επίπλου,
(μονάδες 2)

σημειώνοντάς τα στο σχέδιο.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄: (60 μονάδες)

6. Στο Φύλλο Σχεδίασης 3, ΣΧΗΜΑ 5α και ΣΧΗΜΑ 5β, να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50
δύο (2) προσχέδια με ελεύθερο χέρι, προτείνοντας δύο (2) διαφορετικές λύσεις για τη
διαρρύθμιση του ενιαίου χώρου καθιστικού-τραπεζαρίας.

(μονάδες 10)

7. α) Στο Φύλλο Σχεδίασης 4, ΣΧΗΜΑ 6, να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την τελική
σας λύση για τη διαρρύθμιση του ενιαίου χώρου με βάση τα προσχέδιά σας. Η
πρότασή σας πρέπει να είναι αποτέλεσμα των κανόνων της λειτουργικότητας, της
αισθητικής και της εργονομίας.

(μονάδες 15)

β) Να αποδώσετε με χρώμα την τελική σας πρόταση, έτσι ώστε να φαίνονται με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιλογές σας όσον αφορά το στιλ και τα υλικά που
προτείνετε για το δάπεδο και την επίπλωση του ενιαίου χώρου καθιστικούτραπεζαρίας.
(μονάδες 15)
8. Στο Φύλλο Σχεδίασης 5, ΣΧΗΜΑ 7, να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι την
ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ενιαίου χώρου καθιστικού-τραπεζαρίας και κουζίνας
χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρολογικά σύμβολα από τον πίνακα που σας δίνεται.
(μονάδες 20)

ΤΕΛΟΣ EΞΕΤΑΣΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑ: TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (109)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ I ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο(2) ώρες και τριάντα(30) λεπτά.
1. Η Βιομηχανία Ένδυσης.
Η εξέλιξη της Βιομηχανίας Ένδυσης
Ταξινόμηση των προϊόντων ένδυσης σε κατηγορίες σύμφωνα με: Τη χρήση τους, το βαθμό εξειδίκευσης
των προϊόντων ή το μέγεθος της παραγωγής τους, το βαθμό και ρυθμό αλλαγής της μόδας τους. Τρόποι
διεξαγωγής της παραγωγής στη Βιομηχανία Ένδυσης
2. Το εργοστάσιο Ένδυσης
Οι παράγοντες που επιδρούν στην οργάνωση και παραγωγή σε ένα εργοστάσιο ένδυσης.
Τα διάφορα τμήματα ενός εργοστασίου ένδυσης.
Τρόπος λειτουργίας του κάθε τμήματος,
δραστηριότητες, στόχοι, ευθύνες. Σύνταξη κοστολογίου από το τμήμα οικονομικών. Χονδρική, λιανική
τιμή προϊόντων ( διαμόρφωση)
3. Παραγωγή Ενδυμάτων
Το Κοπτήριο (Η σημασία του κοπτηρίου στο κόστος παραγωγής, προγραμματισμός κοπής, το άπλωμα
του υφάσματος, το κόψιμο του υφάσματος). Συναρμολόγηση και αποπεράτωση ενδυμάτων (Βασικός
εξοπλισμός του τμήματος παραγωγής, πρεσάρισμα ενδυμάτων, εναλλακτικές μέθοδοι σύνδεσης υλικών
ένδυσης, συμπληρωματικά και διακοσμητικά υλικά ένδυσης
4. Συστήματα οργάνωσης της παραγωγής σε ένα εργοστάσιο Ένδυσης
Προοδευτικό σύστημα δεσμίδων, ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, σύστημα παραγωγής κατά
μονάδα, σύστημα παραγωγής άμεσης ανταπόκρισης.
5. Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων στη Βιομηχανία Ένδυσης
Γνωρίσματα καλής ποιότητας ενός ενδύματος. τμήμα ποιοτικού ελέγχου στη βιομηχανία ένδυσης.
Πρότυπα παραγωγής
6. Αποθήκευση των τελειωμένων προϊόντων σε ένα εργοστάσιο Ένδυσης
Συστήματα διακίνησης ενδυμάτων στην αποθήκη
Τρόποι πακεταρίσματος και συστήματα αποθήκευσης ενδυμάτων
7. Προώθηση ειδών Ένδυσης
Το εμπόριο της λιανικής πώλησης στο χώρο της Ένδυσης (Η πορεία προς την ανάπτυξη της λιανικής
πώλησης ειδών ένδυσης, τύποι επιχειρήσεων λιανικής πώλησης,
Οι τάσεις που επικρατούν σήμερα στη διεθνή αγορά όσον αφορά τη λιανική πώληση στο χώρο της
μόδας). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές στις αγορές ειδών ένδυσης (Η ενημέρωση
των εμπόρων μόδας, λογικά και συναισθηματικά κίνητρα καταναλωτών, Ιεράρχηση των αναγκών ( θεωρία
του Maslow), Θεωρία της αυτογνωσίας, αγορές με βάση την κοινωνική τάξη, Αγορές με βάση την
οικογενειακή κατάσταση.
Το κατάστημα ειδών Ένδυσης (Η τοποθεσία, Σχεδιασμός και διακόσμηση του καταστήματος Ένδυσης).
Διαφήμιση και προβολή ενδυμάτων (Τύποι διαφήμισης μόδας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η
σημασία τους στη διαφήμιση ειδών Μόδας, Προγράμματα προώθησης ενδυμάτων, Ο ρόλος του τμήματος
δημοσίων σχέσεων στη διαφήμιση, το οπτικό εμπόριο).Ο σχεδιασμός των αγορών σε κατάστημα ένδυσης
(Ο υπεύθυνος αγορών και ο μεσάζων αγοραστής, Καθήκοντα και ευθύνες του υπευθύνου αγορών, Το
ιδανικό «απόθεμα» εμπορευμάτων, Τα βασικά στοιχεία στο σχεδιασμό των αγορών).Διοίκηση του
Εργατικού Δυναμικού (Προσωπικό: εξεύρεση, διαδικασία πρόσληψης, εκπαίδευση, αξιολόγηση, σχέδια
αμοιβών, υπηρεσιών και ωφελημάτων προσωπικού).
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
ΕΝΔΥΣΗΣ (109)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2009
ΏΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 7.30 – 10.00
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και έξι (6) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

2.

Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο τετράδιο των απαντήσεων.

3.

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.

4.

Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
1.

Να κατονομάσετε τους τομείς της υφαντουργικής βιομηχανίας.

2.

Ποιους αντίθετους παράγοντες καλείται ο παραγωγός να συμφιλιώσει για
να πετύχει τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του;

3.

α) Να συσχετίσετε τις έννοιες της στήλης Α με τις έννοιες της στήλης Β.
Α
Ποπ ενδύματα
Σταθερά προϊόντα
Διασταύρωση τομέων
Μεγάλες ποσότητες

Β
Εξειδικευμένα μηχανήματα
Τεχνολογικά παρόμοια
Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός
Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός

β) Για την κατασκευή ενδυμάτων με συχνές αλλαγές στη μόδα τους απαιτείται
εξειδικευμένο προσωπικό. Να υποστηρίξετε αυτή την άποψη.
4.

Να απαριθμήσετε τους λόγους για τους οποίους ο σχεδιαστής μόδας ή
ο βιομήχανος απευθύνεται σε εργολάβο για την κατασκευή των ενδυμάτων
της συλλογής του.

5.

Είσαστε υπεύθυνη του τμήματος αγορών σε μια βιομηχανία ένδυσης.
Να αναφέρετε τα στοιχεία που θα πρέπει να ελέγξετε προτού εγκρίνετε τα
τιμολόγια των προμηθευτών πρώτων υλών.

6.

Να εξηγήσετε τι σημαίνει η προσαρμογή του πατρόν στην τεχνολογία
εργοστασίου, σχολιάζοντας:
α) Γιατί είναι απαραίτητη η προσαρμογή αυτή;
β) Με ποιο τρόπο εξυπηρετεί την επιχείρηση;

7.

Να εξηγήσετε τον όρο «η αξία και η τιμή» κάποιου ενδύματος, δίνοντας
ένα παράδειγμα από προσωπική σας εμπειρία.

8.

Να αναφέρετε τουλάχιστο δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί να
αποφευχθούν:
α) Ο στατικός ηλεκτρισμός που δημιουργείται κατά το άπλωμα του υφάσματος.
β) Οι καψαλισμένες και συγκολλημένες άκρες των κομμένων τμημάτων της
στρώσης.

9.

Να αναφέρετε τουλάχιστον τέσσερις παράγοντες που θα λάβετε υπόψη
και θα διερευνήσετε, προτού αποφασίσετε για την τοποθεσία της
επιχείρησης λιανικής πώλησης ενδυμάτων που προτίθεστε να
δημιουργήσετε.

10. α) Να συμπληρώσετε τα κενά στην πιο κάτω πρόταση:
Το ψυχογράφημα είναι μια ….……………….…………………………………
που έχει σκοπό να βοηθήσει τους ….………………………………………...
να διαπιστώσουν καλύτερα …………...... ………………………………. των
ανθρώπων.
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β) Να δώσετε ένα παράδειγμα που να αποδεικνύει τη χρησιμότητα των
ψυχογραφημάτων.
11.

Να επιλέξετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις πιο κάτω προτάσεις:
α) Στο σχεδιασμό της μάρκας λαμβάνεται υπόψη το πλάτος του πιο στενού
από τα υφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν στη στρώση.
β) Τα ελαστικά υφάσματα πρέπει να ξετυλίγονται και να αφήνονται για λίγο
και μετά να απλώνονται.
γ) Ο ρυθμός παραγωγής των ενδυμάτων με υφάσματα μονής κατεύθυνσης
είναι πιο γρήγορος από εκείνο των υπολοίπων.
δ) Η διαβαθμισμένη στρώση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που πρέπει να
κοπεί ίσος αριθμός κομματιών σε όλα τα μεγέθη.

12.

Να αναφέρετε ποια άλλα προγράμματα προώθησης ενδυμάτων μπορεί να
αξιοποιήσει μια επιχείρηση λιανικής πώλησης εκτός από τη διαφήμιση;

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄

ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. α) Να αναφέρετε δύο λόγους στους οποίους οφείλεται η επιτυχία των:
1) Πολυκαταστημάτων.
2) Ειδικευμένων μαγαζιών.
β) Πώς λειτουργούν τα καταστήματα εκπτώσεων;
Να σχολιάσετε τα εμπορεύματα που προσφέρουν, ως προς την
προέλευσή τους, το στιλ και την τιμή τους.
γ) Να αναφέρετε τρεις τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να ψωνίζει
κάποιος από το σπίτι.
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14. α) Να κατονομάσετε τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το
τμήμα οικονομικών της επιχείρησης, για την τελική κοστολόγηση του
παλτού που απεικονίζεται στο σχήμα 1.
Να συμπεριλάβετε τόσο τα έξοδα που αφορούν στο ένδυμα όσο και τα
έξοδα που αφορούν στη βιομηχανική μονάδα γενικότερα.
β) Να κατονομάσετε τα τμήματα της βιομηχανίας ένδυσης από τα οποία το
τμήμα οικονομικών θα πάρει στοιχεία για την τελική κοστολόγηση του
ενδύματος, αναφέροντας τις πληροφορίες που θα πρέπει να δώσει το
κάθε τμήμα.

Σχήμα 1

15. α) Να επεξηγήσετε το ρόλο του μεσάζοντος αγοραστή στο λιανικό εμπόριο
ένδυσης.
β) Να περιγράψετε πώς οι μεσάζοντες αγοραστές εξυπηρετούν τα
καταστήματα τα οποία απευθύνονται σε αυτούς.
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16. α) Να αναγνωρίσετε και να κατονομάσετε τα συστήματα κοπής που
απεικονίζονται στο σχήμα 2.

Α

Β

Γ

Ε
Δ

Σχήμα 2

β) Ποιο σύστημα είναι το κατάλληλο μέσο για την κοπή:
i. Δειγμάτων και ενδυμάτων υψηλής ραπτικής;
ii. Μεγάλης ποσότητας ενδυμάτων/ στρώσης μεγάλου ύψους;
iii. Τμημάτων του ενδύματος που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή;
iv. Στρώσης με μικρό αριθμό φύλλων και απλών ενδυμάτων με ίσιες
γραμμές και ομαλές καμπύλες;
γ) Να συγκρίνετε τα συστήματα κοπής που απεικονίζονται στο σχήμα 2 με το
σύστημα κοπής που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σχήμα 3.
Για ποιο τύπο βιομηχανικής μονάδας θα ήταν το κατάλληλο μέσο κοπής;

Σχήμα 3

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. α) Στο τετράδιο των απαντήσεών σας να σχεδιάσετε την πυραμίδα του
Maslow και να ορίσετε τα πέντε στάδια ιεράρχησης των αναγκών με βάση
τη θεωρία αυτή.
β) Να κατονομάσετε τις κατηγορίες των καταναλωτών σύμφωνα με την
κοινωνικό-οικονομική τους τάξη.
γ) Να συνδέσετε τα στάδια ιεράρχησης των αναγκών της θεωρίας του
Maslow με τις κοινωνικές τάξεις.
δ) Πότε μπορεί ο καταναλωτής να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο στην
κλίμακα ιεράρχησης των αναγκών;
ε)

Ποια
κίνητρα
ωθούν
τους
καταναλωτές
των
χαμηλών
κοινωνικό-οικονομικών τάξεων στις αγορές τους και ποια τους ανθρώπους
της ανώτερης κοινωνικό-οικονομικής τάξης;

18. α) Να αναφέρετε για ποιο είδος ενδυμάτων είναι κατάλληλο το ολοκληρωμένο
σύστημα παραγωγής.
β) Να περιγράψετε σε συντομία τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος
παραγωγής «κατά μονάδα», που απεικονίζεται στο σχήμα 4.

Σχήμα 4

γ) Να επιλέξετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν
στο σύστημα παραγωγής άμεσης ανταπόκρισης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η παραγωγή χωρίζεται σε μονάδες με 8 - 10 σταθμούς η κάθε μια.
Οι χειριστές μπορεί να είναι και ανειδίκευτοι ή ημιειδικευμένοι.
Ο κάθε χειριστής μπορεί να χειρίζεται μόνο μια μηχανή.
Οι χειριστές εργάζονται όρθιοι για πιο γρήγορη διακίνηση.
Οι χειριστές αποφασίζουν τη σειρά εργασιών κάθε μοντέλου.
Ο βαθμός παραγωγικότητας του συστήματος είναι πολύ χαμηλός.
- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ –
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ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (110)
Γιάπκεια εξέηαζηρ: 3 ώξεο
Δξεηαζηικό δοκίμιο: Θα απνηειείηαη από 5 δηαβαζκηζκέλεο αζθήζεηο/εξσηήζεηο δηαθόξσλ
ηύπσλ γηα λα απαληεζνύλ όιεο.
Η αξίζκεζε ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνινπζνύλ δελ αληηζηνηρεί κε ηελ αξίζκεζε ησλ θεθαιαίσλ
ησλ βηβιίσλ ηεο Λνγηζηηθήο. (Λνγηζηηθή Τόκνο Β΄, έθδ. ΥΑΠ 2007, Λνγηζηηθή Γ΄ Λπθείνπ, έθδ.
ΥΑΠ 2007, Λνγηζηηθή Γ΄ Δληαίνπ Λπθείνπ – Σπκπιήξσκα Αζθήζεσλ, έθδ. ΥΑΠ 2008).
I.

Απόζβεζη Σηοισείων Πάγιος Δνεπγηηικού - Depreciation of Fixed Assets
1. Γεληθά
2. Μέζνδνη Αξηζκεηηθνύ ππνινγηζκνύ ηεο Απόζβεζεο.
3. Λνγηζηηθέο εγγξαθέο (ηξόπνη θαηαρώξεζεο ηεο Απόζβεζεο – Άκεζνο θαη Έκκεζνο).
4. Απόζβεζε ζηνηρείσλ πνπ αγνξάδνληαη/πσινύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ινγηζηηθνύ έηνπο.
5. Λνγαξηαζκόο Γηάζεζεο (Πσιήζεσο) Πάγησλ Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ (Disposal A/c).

ΙΙ. Πποζωπικέρ Δηαιπείερ - Partnerships
1. Έλλνηα θαη θαηεγνξίεο πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ.
2. Πξνζσπηθνί Λνγαξηαζκνί ησλ Σπλεηαίξσλ θαη άιινη ινγαξηαζκνί πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηνπο ζπλεηαίξνπο (Τόθνη Κεθαιαίνπ - Interest on Capital A/c, Τόθνη Γαλείσλ από
Σπλεηαίξνπο - Interest on Partners’ Loan A/c, Μηζζνί ησλ Σπλεηαίξσλ – Partners’ Salaries
A/c). Τειηθνί Λνγαξηαζκνί – Final A/cs.
3. Φήκε θαη Πειαηεία – Δπαλεθηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
4. Πξόζιεςε Νένπ Σπλεηαίξνπ – Απνρώξεζε Σπλεηαίξνπ.
5. Γηάιπζε Πξνζσπηθήο Δηαηξείαο.
ΙΙΙ.

IV.

Λογαπιαζμοί Βιομησανικών Δπισειπήζεων – Ιζολογιζμόρ
Accounts of Manufacturing Businesses – Balance Sheet
1. Γεληθά.
2. Τειηθνί Λνγαξηαζκνί Βηνκεραληθήο Δπηρείξεζεο.
3. Λνγαξηαζκόο Παξαγσγήο – Manufacturing A/c.
4. Λνγαξηαζκόο Δθκεηάιιεπζε Δκπνξεπκάησλ – Trading A/c.
5. Λνγαξηαζκόο Απνηειέζκαηα Φξήζεο – Profit and Loss A/c.
6. Ιζνινγηζκόο – Balance Sheet.
Μεηοσικέρ Δηαιπείερ Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ (ΜΔΠΔ) – Limited Companies
1. Δηζαγσγηθά – Τη είλαη ε ΜΔΠΔ, Ίδξπζε ηεο ΜΔΠΔ, Φαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο
Γεκόζηαο ΜΔΠΔ, Καηεγνξίεο Μεηνρώλ.
1.1. Έθδνζε κεηνρώλ Issue of shares.
Τηκέο έθδνζεο, Τξόπνη απνπιεξσκήο - ζην αθέξαην (in full) θαη κε δόζεηο (by
installments), Έθδνζε ζην άξηην (at par) θαη ππέξ ην άξηην (at a premium).
1.2. Υπεξθάιπςε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ Oversubscription.
1.3. Καζπζηεξεκέλεο θαη πξνπιεξσκέλεο δόζεηο– Calls in arrear and in advance.
1.4. Γηαθξίζεηο Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ θαη εκθάληζή ηνπ ζηνλ Ιζνινγηζκό.
2. Έθδνζε Οκνινγηώλ – Issue of Debentures.
3. Τειηθνί Λνγαξηαζκνί – Final Accounts.
3.1. Λνγ. Δθκεηάιιεπζε Δκπνξεπκάησλ – Trading A/c, Λνγ. Απνηειέζκαηα Φξήζεο
θαη Γηάζεζε Κεξδώλ – Profit and Loss and Appropriation A/c.
3.2. Ιζνινγηζκόο: Οξηδόληηα θαη Κάζεηε παξνπζίαζε – Balance Sheet: Horizontal and
Vertical presentation.
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V.

Δξαγοπά Δπισείπηζηρ και Σςγσώνεςζη Δηαιπειών
Purchase of a Business and Amalgamation of Companies
1. Δμαγνξά αηνκηθήο επηρεηξήζεσο - Taking over a sole trader’s business.
2. Μεηαηξνπή Πξνζσπηθήο Δηαηξείαο ζε Μεηνρηθή
Conversion of a partnership into
a limited company. (Αθαιπείηαι η Σςγσώνεςζη Δηαιπειών - Amalgamation of
Companies.)

VI. Λογιζηικοί Απιθμοδείκηερ – Accounting Ratios
1.
2.
3.

Γεληθά
Έλλνηα θαη αμία αξηζκνδεηθηώλ.
Δμαγσγή αξηζκνδεηθηώλ, Δξκελεία θαη ρξήζε αξηζκνδεηθηώλ.
Κπξηόηεξνη αξηζκνδείθηεο: ξεπζηόηεηαο, απνδνηηθόηεηαο θαη δηάθνξνη άιινη.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014
08:00 - 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις (Answer all questions)



Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται καθαρά στο τετράδιο σας



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής



Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού



Επισυνάπτεται Τυπολόγιο Λογιστικών Αριθμοδεικτών τριών (3) σελίδων.
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QUESTION 1
Exercise 1
The following details relate to SOKAK Plc for the year ended 31 December 2013:
€
23.700
60.500
58.300
14.900
17.400
125.000
50.200
194.800
2.000
115.800
15.000
21.000
4.000

Cash in Hand and at Bank
Stock 1 January
Stock 31 December
Debtors
Creditors
Credit Purchases
Sales: Cash
Credit
Sales Returns (Credit Sales)
Gross Profit
Corporation tax for the year
Proposed Dividend: Ordinary Shares
7% Preference Shares
REQUIRED:
Calculate the following ratios (in two decimal places)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Gross Profit Ratio
Working Capital Ratio
Debtors Ratio in days
Creditors Ratio in days
Stock turnover Ratio

(Marks 1)
(Marks 1)
(Marks 1)
(Marks 1)
(Marks 2)

Exercise 2
On 31 December 2011 the Machinery account in the books of GOLD Ltd showed a balance
of €144.000. The Provision for depreciation of machinery account on the same date was
€42.000.
The following transactions took place during the next two years:
2012:
March 31 GOLD Ltd bought a machine for €20.000 and paid by cheque.
2013:
April 30

GOLD Ltd bought two (2) machines for €21.000 each, on credit from SILVER Ltd.

October 31 GOLD Ltd sold a machine for €3.340 cash. This machine was bought
on 30 April 2009 for €17.400.
Depreciation is charged at the rate of 20% per annum using straight line method for each
month of ownership.
2
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REQUIRED:
Prepare the following accounts for the years ended 31 December 2012 and 2013 as they
would appear in the ledger of GOLD Ltd:
(a) Machinery account

(Marks 6)

(b) Provision for depreciation of machinery account

(Marks 6)

(c) Disposal of machinery account.

(Marks 2)
(Total Marks 20)

QUESTION 2
Flora and Nora are in partnership, sharing profits and losses 3:2 respectively. They decided
to convert their partnership into a public company, LIMA Plc. The Balance Sheet on
30 April 2013 was as follows:

FIXED ASSETS
Land and Buildings
Furniture and
Fittings
CURRENT ASSETS
Stock
Debtors
Cash

Balance Sheet as at 30 April 2013
€
€
CAPITAL A/Cs:
332.000
Flora
28.000
178.000
30.400
11.600

360.000

Nora

220.000

CURRENT A/CS:
Flora
Nora
CURRENT LIABILITIES
Creditors

580.000

€

€

300.000
200.000

500.000

18.000
(6.000)

12.000
68.000
580.000

The Authorised Share Capital of LIMA Plc consists of 1 600 000 ordinary shares of €0.50
each. The company took over all assets (excluding cash) and liabilities of the partnership at
the following valuations:
€
Land and Buildings
360.000
Stock
168.000
Debtors
29.200 (The difference being provision for bad debts €1.200)
Goodwill
32.000
Furniture and Fittings, Creditors were taken over at book values.
Realisation expenses amounted to €2.000.
The purchase consideration was settled by the issue of 800 000 shares at a premium of 20%
and the balance in cash.
In order to raise the necessary funds the company offered for subscription to the public
320 000 shares at a premium of 20% and issued €240.000 7% Debentures in bonds of €10
each at €9,50 per bond. Both issues were subscribed and fully paid up.
Preliminary expenses paid by the company amounted to €8.000.
3
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REQUIRED:
1. In the books of the partnership, show the following accounts:
(a) Realisation A/c
(b) Partners’ Capital A/c
(c) LIMA Plc A/c
(d) Shares in LIMA Plc A/c
(e) Cash A/c

(Marks 4)
(Marks 2)
(Marks 2)
(Marks 2)
(Marks 2)

2. In the books of LIMA Plc show the following accounts:
(a) Cash A/c
(b) Share Premium A/c

(Marks 4)
(Marks 4)
(Total Marks 20)

QUESTION 3
OLIVE Plc has an Authorised Share Capital of €800.000 divided in Ordinary Shares of €2
each, of which, 150 000 shares have been issued at par.
The directors decided to increase the capital by issuing the remaining 250 000 shares at a
premium of 10%. The amounts payable were as follows:
€
Application
0,50
Allotment (including the premium)
0,90
First call
0,60
Second and Final Call (remaining balance)
?
Applications were received for 350 000 shares.
The directors decided that applications for 50 000 shares would be rejected and the application
money received would be refunded to unsuccessful applicants. The remaining applicants would
be satisfied on a pro-rata basis.
Allotment money was duly received but when the First Call was asked a shareholder holding
2 500 shares failed to pay and another shareholder holding 3 000 shares paid them in full.
When the Second Call was asked all shareholders paid their obligations except the above
mentioned one who held 2 500 shares.
REQUIRED:
1. Journal entries, including those relating to cash, to record the above transactions in the books
of OLIVE Plc
(Marks 15)
2. The following Ledger Accounts in the books of OLIVE Plc:
(a) Application and Allotment a/c
(b) Ordinary Share Capital A/c

(Marks 2,5)
(Marks 2,5)
(Total Marks 20)

4
109

QUESTION 4
The following balances appeared in theTrial Balance of PAPHOS Plc after the preparation of
the Trading Account for the year ended 31 December 2013:

Ordinary Share Capital
7% Preference Share Capital
Furniture & Fittings
Provision for Depreciation on Furniture & Fittings
Freehold Property
Delivery Vans
Provision for depreciation on Delivery Vans
Debtors
Stock at 31December 2013
Provision for Bad Debts 1January 2013
Creditors
Salaries
6% Debentures (Issued 1 July 2013)
General Reserve
Interim Dividend - Ordinary Shares
Interim Dividend - 7% Preference Shares
Bad Debts
Profit & Loss, 1 January 2013
Directors’ Remuneration
Debenture Interest
Auditors’ fees
Profit on sale on disposal of a Delivery Van
Goodwill
Gross Profit
Carriage Inwards accrued
Bank
Investment

DR
€
160.000
1.752.000
100.000
300.000
60.000
160.000
12.000
15.000
8.000
5.000
50.000
3.000
24.000
116.000
85.000
360.000
3.210.000

CR
€
1.400.000
500.000
32.000
40.000
20.000
140.000
400.000
220.000

3.000
450.000
5.000

3.210.000

Notes:
(a) The Authorised Share Capital of the Company consists of 800 000 Ordinary Shares of
€5 each, and 300 000 7% Preference Shares of €2 each,
(b) Provide for the Debenture interest due
(c) Salaries prepaid amounted to €12.000
(d) Depreciation is provided on Furniture and Fittings at 10% per annum (on cost) and on
Delivery Vans at 20% per annum (reducing balance method)
(e) Interests of 10% on Investment is due to the company on 31 December 2013
(f) An amount of €2.000 included in Debtors is to be written off as bad
(g) Provision for Bad Debts should be adjusted to 6% on the remaining Debtors
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(h) The Directors decided to:
i.

make a provision for Corporation Tax 10%

ii.

provide for the balance of the 7% preference share dividend and recommend a
final ordinary dividend of €0,10 per share

iii.

transfer to General Reserve €32.000

iv.

write off Goodwill by €12.000.

REQUIRED:
(a) The Profit & Loss and Appropriation Account for the year ended 31 December 2013
(Marks 10)
(b) The Balance Sheet of the company as at 31 December 2013
(Vertical format to be used)

(Marks 10)
(Total Marks 20)

QUESTION 5
Liana, Maria and Niki were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1 respectively.
The Balance Sheet of the partnership on 31 March 2013 was:
€
FIXED ASSETS
Buildings
Office Furniture
Plant & Machinery
Motor Vehicles
CURRENT ASSETS
Stock
Debtors
Bank
Cash

120.000
100.000
140.000
80.000
36.000
54.000
34.000
36.000

€

440.000

€

€

Capital A/Cs
Liana
Maria
Niki

240.000
160.000
80.000

480.000

CURRENT A/Cs
Liana
Maria
Niki

50.000
30.000
(20.000)

60.000

160.000 CURRENT LIABILITIES
Creditors
600.000

60.000
600.000

On 1 July 2013 Niki retired from the partnership and it was agreed to revalue the following
assets:
€
140.000
130.000
106.000
40.000

Office Furniture
Motor Vehicles
Plant & Machinery
Stock
The Goodwill on that date was valued at €120.000.
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Niki agreed to take over one of the Motor Vehicle at an agreed valuation of €32.000 and to
leave half of the final balance on her capital account as loan to the firm. The remainder was
paid to her by cheque.
On the same date a new partner Fay was admitted into the partnership.
Fay is to bring into the business €60.000 cash and a Motor Van valued at €20.000.
The new profit sharing ratio was agreed as follows: Liana: 5, Maria: 3 and Fay: 2.
Following the admission of the new partner the Goodwill was written off.
REQUIRED:
1. The Revaluation A/c
2. The Goodwill A/c
3. The Partners’ Capital A/c of Liana, Maria, Niki and Fay (in columnar form)

(Marks 7,5)
(Marks 3,5)
(Marks 9)

(Total Marks 20)

--- THE END ---
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ACCOUNTING RATIOS)
A. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)
1.

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Working Capital Ratio or Current Ratio)
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας =
Working Capital Ratio =

2.

Current Assets
Current Liabilities

Αριθμοδείκτης Πραγματικής Ρευστότητας (Quick Assets, or Liquidity or Acid test ratio)
Αριθμοδείκτης Πραγματικής Ρευστότητας =
Quick Assets Ratio =

3.

Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό

Κυκλοφοριακό Ενεργητικό – Τελικό Απόθεμα
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό

Current Assets - Stock
Current Liabilities

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ταμειακής Ρευστότητας (Immediate Cash Ratio)
Αριθμοδείκτης Άμεσης Ταμειακής Ρευστότητας =
Immediate Cash Ratio =

4.

Ταμείο + Τράπεζα
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό

Cash + Bank
Current Liabilities

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Stock Turnover Ratio)
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων =
Stock Turnover Ratio =
Μέσος Όρος Αποθεμάτων =
Average Stock =

5.

Cost of Sales
Average Stock

Αρχικό Απόθεμα + Τελικό Απόθεμα
2

Opening Stock + Closing Stock
2

Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Χορηγουμένων Πιστώσεων (Debtors Ratio)
Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Χορηγουμένων Πιστώσεων =
Debtors Ratio =

6.

Κόστος των Πωλήσεων
Μέσος Όρος Αποθεμάτων

Χρεώστες Χ 365 ή Χ 52 ή Χ 12
Καθαρές Πωλήσεις με Πίστωση

Debtors X 365 or X 52 or X 12
Net Credit Sales

Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Λαμβανομένων Πιστώσεων (Creditors Ratio)
Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Λαμβανομένων Πιστώσεων =
Creditors Ratio =

Πιστωτές Χ 365 ή Χ 52 ή Χ 12
Καθαρές Αγορές με Πίστωση

Creditors X 365 or X 52 or X 12
Net Credit Purchases
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B. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios)
7.

Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους (Gross Profit Ratio)
Μικτό Κέρδος Χ 100
Καθαρές Πωλήσεις (Τοις μετρητοίς + με πίστωση)

Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους =

Gross Profit X 100
Net Sales (Cash + Credit Sales)

Gross Profit Ratio =
8.

Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους (Net Profit Ratio)
Καθαρό Κέρδος Χ 100
Καθαρές Πωλήσεις (Τοις μετρητοίς + με πίστωση)

Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους =

Net Profit X 100
Net Sales (Cash + Credit Sales)

Net Profit Ratio =
9.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενου Κεφαλαίου (Return on Capital Employed)
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας
Απασχολούμενου Κεφαλαίου

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία + Τόκοι Ομολογιών
Απασχολούμενο Κεφάλαιο

=

Χ 100

Απασχολούμενο κεφάλαιο = Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά + Ομολογίες (Μακροπρόθεσμο Παθητικό)

Net Profit after Tax + Debenture Interest
Capital Employed

Return on Capital Employed Ratio =

X 100

10. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου
(Net Income as a Percentage of Equity Capital)
Αρ. Αποδοτικότητας Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία – Μέρισμα Προν.Μετοχών
x 100
Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών

Net Profit after Tax – Preference Dividend
Equity Capital (Ordinary Share Capital)

Net Income as a Percentage of Equity Capital Ratio =

X 100

Γ. Διάφοροι άλλοι Αριθμοδείκτες
11. Βαθμός Εξαρτήσεως Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου (Capital Gearing Ratio)
Βαθμός Εξαρτήσεως Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Capital Gearing Ratio =

Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών
Μετοχικό Κεφάλαιο Προν. Μετοχών + Μακροπρόθεσμο Παθητικό

Equity Capital (Ordinary Share Capital)
Preference Share Capital + Long Term Liabilities (Fixed Interest Capital)

12. Σχέση Αποθεματικών και Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου ή Βαθμός
Αυτοχρηματοδοτήσεως (Reserves to Equity Capital Ratio or Self Financing Ratio)
Σχέση Αποθεματικών και Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Reserves to Equity Capital Ratio =

Αποθεματικά Χ 100
Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών

Reserves X 100
Equity Capital ( Ordinary Share Capital)
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13. Πραγματική Αξία Μετοχής (Net Assets Value of Shares)
Αριθμοδείκτης Πραγματικής Αξίας Μετοχής =

Net Assets Value of Shares =

Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών + Αποθεματικά
Αριθμός Κοινών Μετοχών

Ordinary Share Capital + Reserves
Number of Ordinary Shares

14. Ποσοστό μερίσματος του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου
(Dividend as a Percentage to Ordinary Share Capital)
Ποσοστό μερίσματος του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Μέρισμα Κοινών Μετοχών
Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών

Ordinary Share Dividend
Ordinary Share Capital

Dividend as a Percentage to Ordinary Share Capital =

Χ 100

X 100

15. Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Προνομιούχων Μετοχών (Preference Dividend Cover)
Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Προνομιούχων Μετοχών =

Preference Dividend Cover =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία
Μέρισμα Προνομιούχων Μετοχών

Net Profit after Taxation
Preference Dividend

16. Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Κοινών Μετοχών (Ordinary Dividend Cover)
Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Κοινών Μετοχών =

Ordinary Dividend Cover =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία – Μέρισμα Προνομ. Μετοχών
Μέρισμα Κοινών Μετοχών

Net Profit after Taxation – Preference Share Dividend
Ordinary Dividend

17. Αριθμοδείκτης Αποδόσεως σε Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings Per Share Ratio)
Αριθμοδείκτης Αποδόσεως σε Κέρδη ανά Μετοχή =

Earnings per Share Ratio =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία – Μέρισμα Προνομ. Μετοχών
Αριθμός Κοινών Μετοχών

Net Profit after Taxation – Preference Share Dividend
Number of Ordinary Shares

18. Αριθμοδείκτης Απόδοσης Μετοχής σε Μέρισμα με βάση την Τρέχουσα Τιμή
(Dividend Yield)
Απόδοση Μετοχής σε Μέρισμα με βάση την Τρέχουσα Τιμή =

Dividend Yield =

Μέρισμα ανά Μετοχή
Τρέχουσα Αξία Μετοχής (Τιμή Αγοράς)

Dividend per Share
Market Value per Share

Χ 100

X 100

--- Τ Ε Λ Ο Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ω Ν ---
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ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (150)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια Εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Μετάδοση κίνησης
Παράλληλοι οδοντοτροχοί
Υπολογισμός των στοιχείων παράλληλων οδοντοτροχών, οδοντοτροχοί με σύστημα μόντουλ και
συστήματος διαμετρικού βήματος
Ελικοειδείς οδοντοτροχοί
Συμπληρωματικοί ορισμοί και υπολογισμός των στοιχείων ελικοειδών οδοντοτροχών
Εσωτερικοί οδοντοτροχοί, συμπληρωματικοί τύποι υπολογισμού
Οδοντωτοί κανόνες
Κωνικοί οδοντοτροχοί
Συμπληρωματικοί ορισμοί και υπολογισμός των στοιχείων κωνικών οδοντοτροχών
Ατέρμονας κοχλίας και οδοντοτροχός
Συμπληρωματικοί ορισμοί και υπολογισμός των στοιχείων ατέρμονα και οδοντοτροχού
Υλικά κατασκευής και τρόποι διαμόρφωσης οδοντοτροχών
Κοπή οδοντοτροχών σε εργαλειομηχανές με κοπτήρες μορφής, με κοπτήρες hop και με πλάνισμα
Κοπή κωνικών οδοντοτροχών, ατέρμονα και οδοντοτροχού ατέρμονα
Ιδιοσυσκευές
Γενικά, Ταξινόμηση των ιδιοσυσκευών
Ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών στα δράπανα (drilling jigs), με διάτρητη πρότυπη πλάκα (plate type
jig), με κλινόμενη διάτρητη πρότυπη πλάκα (swinging leaf jigs), τύπου universal, πολυεδρικές
ιδιοσυσκευές τύπου κιβωτίου (box type jigs), διάνοιξης οπών βαριού τύπου, αναστρεφόμενες
ιδιοσυσκευές, ειδικές πολυάτρακτες ιδιοσυσκευές, δίδυμες ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών στα
δράπανα, τυποποιημένες ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών στα δράπανα, με κλαπέτο και
τυποποιημένες ιδιοσυσκευές ταχείας σύσφιγξης
Δακτυλιωτοί οδηγοί καθοδήγησης του κοπτικού εργαλείου (jig bushes), σταθεροί δακτυλιωτοί
οδηγοί/απλοί, με μεγάλο μήκος, με ώμο και με πολλαπλές οπές, προσθετοί δακτυλιωτοί οδηγοί,
δακτυλιωτοί οδηγοί σύσφιγξης της εργασίας και καθοδήγησης του κοπτικού εργαλείου,
περιστρεφόμενοι δακτυλιωτοί οδηγοί
Ιδιοσυσκευές φρεζαρίσματος (milling jigs), απλής σύσφιγξης, μέγκενη εργαλειομηχανών, απλές
ιδιοσυσκευές φρεζαρίσματος, πολλαπλής σύσφιγξης, δίδυμες, αναστρεφόμενες ιδιοσυσκευές
φρεζαρίσματος με κατακόρυφο άξονα περιστροφής, με οριζόντιο άξονα περιστροφής και
διαιρέτες universal, επίπεδοι διαιρέτες και περιστρεφόμενες πλάκες
Ιδιοσυσκευές τόρνευσης (turning jigs), με ενδιάμεση φλάντζα, για εσωτερική τόρνευση ακριβείας
και για έκκεντρη τόρνευση
Εργαλειοφόρες ιδιοσυσκευές,
Ιδιοσυσκευές λείανσης (grinding jigs), ταξινόμηση
Ιδιοσυσκευές συναρμολόγησης (assembly jigs) και αποσυναρμολόγησης
Ιδιοσυσκευές συγκόλλησης (welding jigs)
Στοιχεία κατασκευής ιδιοσυσκευών, σώματα ιδιοσυσκευών, κοχλιωτά και συγκολλητά
Στοιχεία σύσφιγξης της εργασίας στις ιδιοσυσκευές, ειδικοί παράκυκλοι σύσφιγξης και
προσδετήρας συγκράτησης, κοχλίες, περικόχλια, σφήνες, έκκεντρα, σύσφιγξη με μοχλό-γόνατο,
με σύστημα bayonet, ελαστικά στοιχεία σύσφιγξης, ελατήρια, σύσφιγξη με χρήση πλαστικής
μάζας, πνευματική και υδραυλική σύσφιγξη
Στοιχεία ασφάλισης ιδιοσυσκευών, παράκυκλοι C και κλαπέτα, πλάκες bayonet, κοχλίες με
κεφαλή «Τ», οφθαλμοκοχλίες, καστάνιες ασφάλισης και χειρομοχλοί με εκκεντρότητα για
σύσφιγξη και ασφάλιση
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Εναπόθεση και στερέωση των ιδιοσυσκευών στην τράπεζα των εργαλειομηχανών, κανάλια Τ στην
τράπεζα των εργαλειομηχανών, σφήνες ευθυγράμμισης των ιδιοσυσκευών, πόδια εναπόθεσης
των ιδιοσυσκευών στην τράπεζα εργαλειομηχανών (μορφή και διάταξη)
Τρόποι εναπόθεσης και ακριβής καθορισμός της θέσης εργασίας στην ιδιοσυσκευή, με
εκμετάλλευση ήδη αποπερατωμένων επιφανειών στην εργασία και με βάση την εξωτερική μορφή
της εργασίας
Στοιχεία εναπόθεσης της εργασίας στις ιδιοσυσκευές, Πλάκες, Πείροι και αξονίσκοι, Σπειρώματα
και κοχλίες, Πρίσματα και δακτυλιωτές υποδοχές της εργασίας, Υποστηρίγματα εργασιών με
λεπτό πάχος,
Οδηγοί καθοδήγησης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή
Ασφάλιση έναντι εσφαλμένης εναπόθεσης της εργασίας στην ιδιοσυσκευή
Τυπικά κατασκευαστικά παραδείγματα ιδιοσυσκευών
Μήτρες
Γενικά, κατασκευή και λειτουργία των κοπτικών μητρών
Κοπτικές μήτρες σφηνοκοπής, ψαλιδοκοπής (ακριβείας, απόξεσης και αποκοπής του «γύρου»
εργασιών που κατασκευάζονται με κοίλανση, κοπτικές μήτρες μορφής, αποκοπής του γρέζου
στην περιφέρεια σφυρήλατων στοιχείων και διατρύπησης και ξεχειλώματος)
Τυποποιημένα στοιχεία μητρών, κοπτικές μήτρες με πλάκα οδηγό, κεφαλές για ζουμπάδες
κοπτικών και πιεστικών μητρών, οδηγοί συγκράτησης του ζουμπά στον κριό της πρέσας, πλαίσια
συγκράτησης και κοπτικοί ζουμπάδες
Αρχές κατασκευής κοπτικών μητρών, συνθήκες κοπής, διαμόρφωση του ανοίγματος στις κοπτικές
πλάκες των μητρών και δύναμη κοπής
Μήτρες διαμόρφωσης
Μήτρες καμπτικές, συμπεριφορά του μεταλλικού υλικού της εργασίας κατά την κάμψη
Απλές καμπτικές μήτρες, κάμψη εργασιών σε σχήμα Ζ και σε σχήμα U
Χειροκίνητες καμπτικές μήτρες
Στοιχεία υπολογισμού για κατεργασίες κάμψης σε καμπτικές μήτρες
Μήτρες εκτυπωτικές, πιεστικές, τύπωσης-νομισματοκοπής, σφραγίσματος, διόγκωσης και
στένωσης,
Μήτρες κοίλανσης, διαδικασία της κοίλανσης, καταπόνηση του υλικού της εργασίας κατά την
κοίλανση, αναστροφική κοίλανση, εκλέπτυνση-κοίλανση, κατασκευή των εργαλείων κοίλανσης
Εξέλαση (impact extrusion), εργαλεία εξέλασης
Πρέσες
Ταξινόμηση των πρεσών
Μηχανικές πρέσες, εκκεντροφόρες, στροφάλου, με μηχανισμό κίνησης στροφάλου-κεκλιμένου
επιπέδου, με μηχανισμό μοχλού-γονάτου, κοχλιοφόρες πρέσες με επίπεδους και με κωνικούς
δίσκους τριβής
Υδραυλικές πρέσες, απλής, διπλής και πολλαπλής ενέργειας
Συγκροτήματα πρεσών με προγραμματισμό εργασίας
Επιπρόσθετα βοηθητικά προσαρτήματα για πρέσες
Προστατευτικά μέσα και μέτρα ασφαλείας στις πρέσες
Κανόνες συντήρησης των πρεσών-προσαρμογή των εργαλείων στην πρέσα, συντήρηση και
φύλαξη των εργαλείων της πρέσας.
Χύτευση
Γενικά, ταξινόμηση των μεθόδων χύτευσης
Μέθοδοι χύτευσης με βαρύτητα
Χύτευση στην άμμο, πρότυπα χύτευσης και κατασκευή των προτύπων
Κατασκευή των πυρήνων χύτευσης, από συνδετικά υλικά με βάση το λινέλαιο, με βάση τα
συνθετικά υλικά, από πυριτικό νάτριο και διοξείδιο του άνθρακα
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Αποτύπωση του προτύπου στην άμμο (κατασκευή του τύπου), Χύτευση σε τύπους από υγρή
άμμο (green-sand moulding), από αποξηραμένη άμμο (dry-sand moulding) και σε τύπους από
άμμο-CO2
Πορεία χύτευσης απλού στοιχείου σε τύπο μιας απόχυσης, κατασκευή του προτύπου και του
πυρήνα, πορεία αποτύπωσης του προτύπου στην άμμο (κατασκευή του τύπου), τήξη της
μεταλλικής μάζας, απόχυση της ρευστής μεταλλικής μάζας και αφαίρεση των στερεοποιημένων
χυτών από τους τύπους-καθαρισμός των χυτών
Τυπικά παραδείγματα χυτών στην άμμο
Χύτευση σε μεταλλικούς τύπους (olie casting), σε μεταλλικούς τύπους με βαρύτητα (gravity oliecasting, permanent mould casting)
Μεταλλικά υλικά για χύτευση σε μεταλλικούς τύπους με βαρύτητα, κατασκευή των μεταλλικών
τύπων
Τυπικά παραδείγματα χυτών σε μεταλλικούς τύπους με βαρύτητα
Συνθετικά υλικά
Γενικά, ταξινόμηση των συνθετικών υλικών, με βάση τη χημική δομή τους, με βάση τη χημική
αντίδραση που χρησιμοποιείται για την παρασκευή τους, και με βάση τις μηχανικές ιδιότητες και
τη θερμική συμπεριφορά τους
Ιδιότητες, χρήσεις, εμπορικές ονομασίες των συνθετικών υλικών
Θερμοπλαστικά ή πλαστομερή, πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολυβινυλοχλωρίδιο
(PVC), πολυστερόλιο (PS), ακρυλικό γυαλί, πολυμεθελομεθακρύλιο (ΡΜΜΑ), πολυαμίδια (ΡΑ),
πολυτετραφθοροαιθυλένιο (ΡΤFE), πολυκαρβονικό, πολυϊμίδια και οξική σελουλόζη (κυτταρίνη)
(CA)
Ντουροπλαστικά ή ντουρομερή, φαινοζορητίνη (PF), ρητίνη ουρίας (UF), ρητίνη μελαζήνης (MF),
Ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες (UP) (ενισχυμένες πολυεστερικές ρητίνες και ίνες), εποξικές
ρητίνες (ΕΡ) (γόμες εποξικής ρητίνης, βερνίκια εποξικής ρητίνης και ενισχυμένες εποξικές
ρητίνες), ρητίνες πολυουρεθάνης, διακλαδισμένες (PUR) (αφρός,
βερνίκι γόμα και ίνες
πολυουρεθάνης) και ρητίνες σιλικόνης (SI)
Ελαστομερή και θερμοπλαστικά, φυσικό και
συνθετικό καουτσούκ, άλλα ελαστομερή,
(πολυϊσοβουτυλένιο, μαλακό-ελαστικό πολυβινυλοχλωρίδιο, φθοροκαρβουνοκαουτσούκ, μαλακή
πολυουρεθάνη και πυριτικό καουτσούκ)
Βασικές ομάδες ταξινόμησης των συνθετικών υλικών, χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χρήσεις
Μέθοδοι επεξεργασίας-μορφοποίησης των συνθετικών υλικών. (Απλή αναφορά)
Μέθοδοι διαμόρφωσης των συνθετικών υλικών χωρίς κοπή, με χύτευση, με τη μέθοδο της
χύτευσης με έγχυση, με διέλαση, με τη μέθοδο της χύτευσης με εμφύσηση, με κυλινδροποίηση, με
τη μέθοδο της χύτευσης με πίεση, με τη μέθοδο της χύτευσης με έγχυση-πίεση και με κοίλανση
και τύπωση
Μέθοδοι διαμόρφωσης των συνθετικών υλικών με μηχανική κοπή
Σύνδεση στοιχείων από συνθετικά υλικά. (Απλή αναφορά)
Σύνδεση στοιχείων από συνθετικά υλικά με κοχλίωση, με πλαστικές συνδέσεις, με κάρφωμα, με
συγκόλληση (με καυτό αέρα, με θερμαντικό στοιχείο, τριβής, ψηλής συχνότητας και με
υπερήχους), με κόλλημα και με ενσωμάτωση
Προστατευτική επίστρωση μεταλλικών επιφανειών με συνθετικά υλικά . (Απλή αναφορά)
Προστατευτική επίστρωση με βερνίκωμα, δινοπερίτηξη και φλογοψεκασμό
Αλλοίωση ιδιοτήτων των συνθετικών υλικών
Αυτόματες Εργαλειομηχανές με Ηλεκτρονικό (αριθμικό) Προγραμματισμό Εργασίας (ΗΠΕ)
Τόρνευση σε αυτόματες εργαλειομηχανές με ΗΠΕ
Προγραμματισμός κωνικής τόρνευσης σε αυτόματους τόρνους με ΗΠΕ
Προγραμματισμός ξεχονδρίσματος και αποπεράτωσης κωνικής τόρνευσης, ετοιμασία απλών
προγραμμάτων κατεργασίας (part-programs) κωνικής τόρνευσης
Τροφοδότηση προγραμμάτων κατεργασίας στην εργαλειομηχανή, προετοιμασία εργαλειομηχανής
για εκτέλεση προγραμμάτων κατεργασίας και εκτέλεση κατεργασίας στην εργαλειομηχανή
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Φρεζάρισμα σε αυτόματες εργαλειομηχανές με ΗΠΕ
Προγραμματισμός κατεργασίας ευθύγραμμου καναλιού σε δύο άξονες
Ετοιμασία απλών προγραμμάτων κατεργασίας (part-programs) για κατεργασία ευθύγραμμου
καναλιού σε δύο άξονες, τροφοδότηση προγραμμάτων κατεργασίας στην εργαλειομηχανή,
προετοιμασία εργαλειομηχανής για εκτέλεση προγραμμάτων κατεργασίας και εκτέλεση
κατεργασίας στην εργαλειομηχανή
Κατεργασίες με τη χρήση λογισμικών CAD/CAM,
Γενικά, περιγραφή λογισμικών CAD/CAM, εισαγωγή στα σύγχρονα συστήματα παραγωγής
Η επιστήμη της αυτοματοποιημένης παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών CAE
(Computer Aided Engineering)
Ευέλικτα συστήματα παραγωγής FMS (Flexible Manufacturing Systems)
Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής CIM (Computer Integrated Manufacturing)
Συστήματα ταχείας παραγωγής προτύπων RP (Rapid Prototyping)
Συστήματα ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη Μηχανολογία, σε
εργαλειομηχανές, οχήματα, μηχανήματα, μηχανές, συσκευές όργανα και συγκροτήματα
αυτοματοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών
Υδραυλικά συστήματα ελέγχου αυτόματων λειτουργιών (Hydraulics)
Γενικά, βασικές φυσικές αρχές των υδραυλικών, πίεση, μετάδοση ισχύος, μετάδοση πίεσης
Υδραυλικά υγρά, είδη υδραυλικών υγρών, ιδιότητες των υδραυλικών υγρών-ιξώδες
Αντλίες υδραυλικών συστημάτων,
Συστατικά στοιχεία υδραυλικών συστημάτων
Σύμβολα-Συμβολικές παραστάσεις κυκλωμάτων υδραυλικών συστημάτων ελέγχου αυτόματων
λειτουργιών
Συστατικά στοιχεία και διάταξη σταθμού ισχύος υδραυλικού κυκλώματος
Βαλβίδες-είδη βαλβίδων, σχεδιαστικά χαρακτηριστικά βαλβίδων
Βαλβίδες ελέγχου πίεσης, ροής, αντεπιστροφής, διεύθυνσης ροής και αναλογικές βαλβίδες
Στοιχεία παραγωγής έργου-Υδραυλικοί κύλινδροι
Κύλινδροι απλής ενέργειας, διπλής ενέργειας, διπλής ενέργειας με ρυθμιζόμενη διάταξη
επιβράδυνσης, στεγανοποιητικά υδραυλικών κυλίνδρων και τρόποι στήριξης των κυλίνδρων
Βασικά κυκλώματα υδραυλικών συστημάτων ελέγχου αυτόματων λειτουργιών-διαγράμματα
λειτουργίας
Ηλεκτρο-υδραυλικά συστήματα ελέγχου αυτόματων λειτουργιών (Electro-Hydraulics) . (Απλή
αναφορά)
Ηλεκτροβαβλίδες-είδη ηλεκτροβαλβίδων
Σύμβολα-συμβολικές παραστάσεις κυκλωμάτων ηλεκτρο-υδραυλικών συστημάτων ελέγχου
αυτόματων λειτουργιών
Βασικά κυκλώματα ηλεκτρο-υδραυλικών συστημάτων ελέγχου αυτόματων λειτουργιών –
διαγράμματα λειτουργίας
Βιομηχανική παραγωγή μηχανολογικών προϊόντων και περιβάλλον
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
08:00-10:30
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και δέκα (10) σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
4. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ∆ώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 - 6 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Ποια από τις παρακάτω ιδιοσυσκευές κατατάσσεται στην κατηγορία των
ιδιοσυσκευών τόρνευσης;
(α) Η αναστρεφόμενη ιδιοσυσκευή
(β) Ο διαιρέτης
(γ) Η πλάκα συγκράτησης
(δ) Η δίδυμη ιδιοσυσκευή
2. Η βαλβίδα διεύθυνσης ροής που φαίνεται στο σχήμα 1 είναι:
(α) βαλβίδα 2/5
(β) βαλβίδα 5/2
(γ) βαλβίδα 4/2
(δ) βαλβίδα 3/2

Σχήμα 1
3. Οι μήτρες συστροφής – κάμψης χρησιμοποιούνται για την κατασκευή:
(α) νομισμάτων
(β) κλειδιών
(γ) μεντεσέδων
(δ) κατσαρολών
4. Στη διαμόρφωση μεταλλικών υλικών με χύτευση, «χάρη συστολής» είναι :
(α) Η ικανότητα του προτύπου να συστέλλεται και να αφαιρείται εύκολα από τον
τύπο.
(β) Η διαφορά διαστάσεων προτύπου -χυτού ανάλογη του βαθμού συστολής του
χυτού.
(γ) Η ικανότητα του πυρήνα να συστέλλεται και να αφαιρείται εύκολα από το χυτό.
(δ) Ο ψηλός βαθμός συστολής του υλικού όταν ρευστοποιείται.
5. Ο κώδικας G01 στους τόρνους CNC αντιπροσωπεύει :
(α) Προγραμματισμό κοπτικής κίνησης του εργαλείου κοπής
(β) Προγραμματισμό εκκίνησης του προγράμματος
(γ) Προγραμματισμό γρήγορης κίνησης του εργαλείου κοπής
(δ) Προγραμματισμό του απόλυτου μηδέν
6. Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα δεν κατασκευάζεται με την μέθοδο διαμόρφωσης
συνθετικών υλικών με διέλαση:
(α) Συμπαγείς δοκοί και ράβδοι με τυποποιημένη διατομή και διαστάσεις.
(β) Κιβώτια φιαλών αναψυκτικών
(γ) ∆ιάτρητες δοκοί και ράβδοι
(δ) Φύλλα και πλάκες με τυποποιημένο πάχος.
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7.

Να αναφέρετε δύο (2) περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται ο οδοντωτός κανόνας
στο μηχανουργείο.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................

8.

Να αναφέρετε τέσσερα (4) πλεονεκτήματα των συνθετικών υλικών έναντι
των φυσικών υλικών.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................

9.

Να αναφέρετε τέσσερις (4) τύπους μηχανικών πρεσών
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Να αναφέρετε τέσσερις (4) κατηγορίες ιδιοσυσκευών.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Να κατονομάσετε δύο (2) τύπους μητρών κοπής και δύο (2) τύπους μητρών
διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών.
Μήτρες κοπής:

(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Μήτρες διαμόρφωσης: (α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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12. Για την πιο κάτω ερώτηση να συμπληρώσετε τα κενά.
Κατά τη λειτουργία των ελικοειδών οδοντοτροχών αναπτύσσονται αυξημένα
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .φορτία. Αυτό το
μειονέκτημα αντιμετωπίζεται με τη χρήση οδοντοτροχών που έχουν τη
μορφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Πριν από κάθε κατεργασία στην εκκεντροφόρα πρέσα πρέπει πρώτα να
ρυθμιστεί τόσο το μήκος του κριού, όσο και η θέση διαδρομής του
εργαλείου. Με τη βοήθεια του σχήματος 2 να εξηγήσετε τον τρόπο ρύθμισης
του μήκους της διαδρομής εργαλείου – κριού.

Σχήμα 5

Σχήμα 2
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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14. Παράλληλος οδοντοτροχός με 35 δόντια και διάμετρο κεφαλών 111 mm έχει
φθαρεί και πρέπει να κατασκευαστεί καινούργιος.
(α) Με τη βοήθεια του πίνακα 1 να υπολογίσετε τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία για
την κοπή του.
(β) Να υπολογίσετε τις στροφές του χειροστροφάλου του διαιρέτη που θα
χρησιμοποιηθεί, του οποίου ο διάτρητος δίσκος έχει περιφέρειες με αριθμό οπών
16, 22, 27, 30, 33, 35, 39, 44.
(γ) Από τον πίνακα 2 να επιλέξετε το νούμερο του κατάλληλου κοπτήρα για την
κοπή του οδοντοτροχού.
Τύποι υπολογισμού των στοιχείων παράλληλων οδοντοτροχών
συστήματος μοντούλ.
Α/Α

Ζητούμενο στοιχείο

Τύπος υπολογισμού
d
p d
= = a
π z z+2

1

Μοντούλ

m=

2

Περιφερειακό βήμα

p = mπ =

3

Αριθμός δοντιών

z=

4

Αρχική διάμετρος

d = mz =

5

∆ιάμετρος κεφαλών

da = d + 2m = m ( z + 2 )

6

∆ιάμετρος ποδιών

df = d − 2 ( m + c ) = d − 2,5m

7

Ακτινική ελευθερία

c = 0,25m

8

Ύψος δοντιού

h = 2m + c = 2,25m

9

Ύψος κεφαλής

ha = m

10

Ύψος ποδιού

hf = m + c = 1,25m

11

Πάχος δοντιού

s=

π d π da
=
z
z+2

d π d da − 2m
=
=
m
p
m
pz
= da − 2m
π

p mπ
=
= 1,5708m
2
2

Πίνακας 1
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Νούμερο
Κοπτήρα
για
μοντούλ
1
2
3
4
5
6
7
8

Αριθμός δοντιών
που προορίζεται
να κόψει
12-13
14-16
17-20
21-25
26-34
35-54
55-134
135-0δοντωτό
κανόνα
Πίνακας 2

(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................
..............................................................................

(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................
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15. Χρησιμοποιώντας τη σχέση F= ℓ·s·τΒ και τΒ = 4/5 Rm να υπολογίσετε τη δύναμη
κοπής, που είναι απαραίτητη για την αποκοπή με κοπτική μήτρα, του εξαρτήματος
που φαίνεται στο σχήμα 3. Ως πρώτη ύλη θα χρησιμοποιηθεί λωρίδα ελάσματος
χάλυβα πάχους 2 mm με αντοχή εφελκυσμού Rm = 400 N/mm2.

Σχήμα 3
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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16. Χρησιμοποιώντας τη σχέση 1 και τα στοιχεία του διαγράμματος 1, να υπολογίσετε
το ανοιγμένο μήκος της εργασίας που θα υποστεί κατεργασία κάμψης σε καμπτική
μήτρα όπως φαίνεται στο σχήμα 4.
Σχέση 1

L=a+

π⋅φ ⎛ s ⎞
r+ y ⎟ + b
⎜
180° ⎝ 2 ⎠

Σχήμα 4

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ∆ύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

Ø30

Ø20

Ø15

Ø25

17. Σε τεμάχιο άξονα από αλουμίνιο, διαμέτρου 30 mm, θα κατεργαστούν τρεις (3)
διαβαθμίσεις σε τόρνο με νουμερικό προγραμματισμό εργασίας (CNC), όπως
φαίνεται στο σχήμα 5. Να γράψετε στον πίνακα 3 πρόγραμμα κατεργασίας, στο
απόλυτο σύστημα. Το πρόγραμμα να προνοεί για κατεργασία ξεχονδρίσματος και
αποπεράτωσης. Όπου χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ο κοπτικός κύκλος G84 και η
παράμετρος διαίρεσης κοπής Η. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος κοπής της
εργαλειομηχανής είναι 0.5 mm.

17

13

10

Σχήμα 5
N

G(M)

X

Z

F

H

Πίνακας 3
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18.

Στο σχήμα 6 φαίνεται κύκλωμα υδραυλικού συστήματος μετάδοσης κίνησης.
(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα στοιχεία του συστήματος
(β) Να περιγράψετε με συντομία τη λειτουργία του συστήματος

Σχήμα 6
(α)

1....................................................................
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(β). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ ------------------------------
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ΜΑΘΗΜΑ: TEXNOΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (151)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια Εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Σκοπός του μαθήματος – Ορισμοί – Μέτρα ασφαλείας, προστασίας, υγιεινής και
εργονομίας στην ειδική αίθουσα διδασκαλίας
Σύστημα μετάδοσης της κίνησης
Συμπλέκτης
Εισαγωγή – Ορισμοί – Σκοπός του συμπλέκτη – Ταξινόμηση των συμπλεκτών
Συμπλέκτης ξηρής τριβής, μετατροπέας της ροπής στρέψης
Κιβώτια ταχυτήτων
Εισαγωγή – Ορισμοί – Σκοπός – Θεωρία λειτουργίας των κιβωτίων ταχυτήτων
Κιβώτια ταχυτήτων κλιμακωτής ρύθμισης της ταχύτητας
Συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων (κιβώτιο ταχυτήτων με οδοντωτούς τροχούς), αυτόματα κιβώτια
ταχυτήτων και βοηθητικά κιβώτια ταχυτήτων,
Κιβώτια ταχυτήτων συνεχούς ρύθμισης της ταχύτητας
Κιβώτια ταχυτήτων συνεχώς μεταβαλλόμενου λόγου ταχύτητας CVT ή CVR
(Continuously Variable Transmission ή Continuously Variable Ratio)
Άξονας μετάδοσης της κίνησης (άξονας του Cardan)
Διαφορικό – Γωνιακή μετάδοση της κίνησης
Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης LSD (Limited Slip Differential)
Ημιαξόνια – Πλήμνες (half shafts, drive shafts)
Σύστημα πέδησης
Εισαγωγή – Ορισμοί – Σκοπός – Ταξινόμηση των συστημάτων πέδησης
Μηχανικό σύστημα πέδησης, υδραυλικό σύστημα πέδησης, υδραυλικό σύστημα πέδησης με
υποβοήθηση, πνευματικά συστήματα πέδησης (αερόφρενα, airbrakes) και
σύστημα πέδησης με υποβοήθηση καυσαερίων
Σύστημα πέδησης αυξημένης ασφάλειας ABS (Anti-lock Braking System)
Σύστημα πέδησης αυξημένης ασφάλειας BAS (Brake Assistance System)
Σύστημα ανάρτησης
Εισαγωγή – Ορισμοί – Σκοπός – Ταξινόμηση των συστημάτων ανάρτησης
Ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης (independent suspension)
Μη ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης
Ελατήρια ανάρτησης – Αποσβεστήρες ταλαντώσεων («κόντρα σούστες»)
Τροχοί – Ελαστικά (wheels, tyres)
Μέρη του τροχού του αυτοκινήτου – Κώδικες τυποποίησης των ζάντων
(σώτρα, rims)
Τύποι ελαστικών – Κώδικες τυποποίησης των ελαστικών
Σύστημα διεύθυνσης
Μηχανικά συστήματα διεύθυνσης
Συστήματα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση (power assistance steering)
Γεωμετρία του συστήματος διεύθυνσης
Πρόσφυση («κράτημα») του αυτοκινήτου – Υποστροφή και υπερστροφή του αυτοκινήτου
Συστήματα πρόσφυσης με ηλεκτρονικό έλεγχο (Traction Control System)
Πλαίσιο – Αμάξωμα
Κατασκευή και κύρια μέρη του πλαισίου (chassis)
Βασικά χαρακτηριστικά του αμαξώματος (καρροσερί)
Παθητική ασφάλεια στο αυτοκίνητο
Ενεργητική ασφάλεια στο αυτοκίνητο
Συστήματα αυξημένης ενεργητικής ασφάλειας
Αερόσακκοι – Προεντατήρες ζωνών ασφάλειας
Τεχνικός έλεγχος μηχανοκινήτων οχημάτων ΜΟΤ (Motors On Test)
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

Μάθημα
Ημεπομηνία
Ώπα εξέηαζηρ

: Σεσνολογία Αςηοκινήηυν ΘΚ
: Πέμπηη, 29 Ιοςνίος 2014
: 8:00 – 10:30

Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2,5 ώπερ (150 λεπηά)

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΑ ΜΔΡΗ (Α, Β ΚΑΙ Γ) Δ
ΓΩΓΔΚΑ (12) ΔΛΙΓΔ

ΟΓΗΓΙΔ:
1. Να απανηήζεηε ζε ψλερ ηιρ επυηήζειρ.
2. Όλερ οι επυηήζειρ να απανηηθοων ζηο εξεηαζηικψ δοκίμιο.
3. Απαγοπεωεηαι η σπήζη διοπθυηικοω ςγποω ή άλλος ςλικοω.
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ΜΔΡΟ Α: Αποηελείηαι από 12 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι
με 4 μονάδερ.
Για ηιρ επωηήζειρ 1-6 να βάλεηε ζε κύκλο ηην οπθή απάνηηζη.
1. Η ημεπομηνία καηαζκεςήρ ηος ελαζηικοω αναγπάθεηαι ζηο πλαφνψ ηοίσυμά ηος υρ
ακολοωθυρ:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Ππϊηα ο απιθμψρ εβδομάδαρ και μεηά ηο έηορ καηαζκεςήρ
Ππϊηα ηο έηορ καηαζκεςήρ και μεηά ο απιθμψρ εβδομάδαρ
Ππϊηα ηο έηορ καηαζκεςήρ και μεηά ο απιθμψρ ηος μήνα
Ππϊηα ο απιθμψρ ηος μήνα και μεηά ηο έηορ καηαζκεςήρ.

2. ηο ζσήμα 1 η γυνία κάμπεπ (camber) ςποδεικνωεηαι με ηο γπάμμα
(α)
(β)
(γ)
(δ)

X
W
Y
Z

σήμα 1
3. Η ςπεπβολική ζωγκλιζη ηυν ηποσϊν πποκαλεί θθοπά
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ζηα δωο άκπα ηος πέλμαηορ ηυν ελαζηικϊν
ζηην εξυηεπική πλεςπά ηος πέλμαηορ ηυν ελαζηικϊν
ζηο κένηπο ηος πέλμαηορ ηυν ελαζηικϊν
ζηην εζυηεπική πλεςπά ηος πέλμαηορ ηυν ελαζηικϊν.

4. Ο λψγορ ηασωηηηαρ ηος μησανιζμοω γυνιακήρ μεηάδοζηρ ο οποίορ δίνει ηη
μεγαλωηεπη ηελική ηασωηηηα ζε μησανοκίνηηο ψσημα είναι
(α)
(β)
(γ)
(δ)

3,2 : 1
3:1
3,1 : 1
2,8 : 1.

ελίδα 2 απψ 12
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5. Η Ηλεκηπονική Μονάδα Ελέγσος (εγκέθαλορ ή ECU) η οποία ελέγσει ηο ζωζηημα
ανηιμπλοκαπίζμαηορ ηυν ηποσϊν (ABS) δίνει ενηολέρ
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ζηο πενηάλ θπένος
ζηοςρ αιζθηηήπερ ηασωηηηαρ ηποσϊν
ζηον ηλεκηποχδπαςλικψ πςθμιζηή πίεζηρ
ζηην κωπια ανηλία θπένυν.

6. Σο εξάπηημα ηος μεηαηποπέα ποπήρ (ζηο αςηψμαηο κιβϊηιο ηασςηήηυν) ηο οποίο
ζςνδέεηαι με ηο ζθψνδςλο (βαλάνηι) είναι
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ο ζηάηηρ
η ανηλία
ο ζηπψβιλορ
ο άξοναρ.

Για ηιρ επωηήζειρ 7-12 να απανηήζεηε ζηο διαθέζιμο σώπο ηος δοκιμίος.
7. Να γπάτεηε ηο ζκοπψ ηος μησανιζμοω ζςγσπονιζμοω ζηα ζςμβαηικά κιβϊηια
ηασςηήηυν.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8. Να αιηιολογήζεηε ηη σπήζη μεγαλωηεπυν κςλίνδπυν ηος ζςζηήμαηορ πέδηζηρ
ζηοςρ μπποζηινοωρ ηποσοωρ ζε ζσέζη με ηοςρ κςλίνδποςρ ηυν πιζινϊν ηποσϊν.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. Να γπάτεηε ηο ζκοπψ ηυν ζθαιπικϊν ζςνδέζμυν ζηο ζωζηημα διεωθςνζηρ.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

ελίδα 3 απψ 12
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10. Να εξηγήζεηε με απλά λψγια ηο ζκοπψ ηος ηλεκηπονικά ελεγσψμενος ζςζηήμαηορ
ππψζθςζηρ TCS (Traction Control System) ζηο αςηοκίνηηο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………….
11. Να γπάτεηε ηέζζεπα (4) ζςζηήμαηα ή ζηοισεία πος ζςμβάλοςν ζηην αωξηζη ηηρ
ενεπγηηικήρ αζθάλειαρ ηος αςηοκινήηος.
1.

2.

3.

4.

12. Να γπάτεηε ηο ζκοπψ ηος κενηπικοω διαθοπικοω, ζηο ζωζηημα μεηάδοζηρ ηηρ
κίνηζηρ.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………….

ΜΔΡΟ Β:

Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι
με 8 μονάδερ.

13. ηα ζσήμαηα 2Α και 2Β θαίνονηαι παπαζηαηικά οι δωο θάζειρ λειηοςπγίαρ ενψρ
μησανικοω ζςμπλέκηη.

σήμα 2A

σήμα 2B

ελίδα 4 απψ 12
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(α) Να καηονομάζεηε ηον ηωπο ηος μησανικοω ζςμπλέκηη.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
(β) Να καηονομάζεηε ηιρ δωο (2) θάζειρ λειηοςπγίαρ ηος μησανικοω ζςμπλέκηη.
σήμα 2Α
σήμα 2Β
(γ) Να γπάτεηε ηοςρ δωο (2) ηπψποςρ μεηάδοζηρ ηηρ κίνηζηρ απψ ηο παηίδι ζηο
ζςμπλέκηη.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(δ) Να γπάτεηε δωο (2) βλάβερ ηος ζςμπλέκηη πος δςζκολεωοςν ηην αλλαγή
ηασςηήηυν.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………….
14. ηο ζσήμα 3 θαίνεηαι διάηαξη οδονηοηποσϊν Α, Β και Γ ζε ζωμπλεξη.
Η ποπή ζηοv άξονα ηος οδονηοηποσοω Α είναι 90 Νm
Οι ζηποθέρ ηος οδονηοηποσοω Α είναι 2000 ζηποθέρ/λεπηψ
Ο απιθμψρ δονηιϊν ηος κινηηήπιος οδονηοηποσοω ZA είναι 18
Ο απιθμψρ δονηιϊν ηος κινοωμενος οδονηοηποσοω ZB είναι 36
Ο απιθμψρ δονηιϊν ηος ενδιάμεζος οδονηοηποσοω ZΓ είναι 10

Α

Γ

Β

σήμα 3
(α) Να ςπολογίζεηε ηη ποπή ζηοv άξονα ηος οδονηοηποσοω Β
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………….
ελίδα 5 απψ 12
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………….
(β) Να ςπολογίζεηε ηιρ ζηποθέρ ηος οδονηοηποσοω Β
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(γ) Να αιηιολογήζεηε ηη σπήζη ηος ενδιάμεζος οδονηοηποσοω
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………….
(δ) Να δϊζεηε ένα παπάδειγμα εθαπμογήρ ηηρ πιο πάνυ διάηαξηρ ηυν
οδονηοηποσϊν
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
15. ηο ζσήμα 4 θαίνεηαι ημιηελϊρ ζσεδιαζμένο διπλψ ςδπαςλικψ ζωζηημα πέδηζηρ.

Δμππόζθιο
Μέπορ
Οσήμαηορ

σήμα 4
(α) Να ζσεδιάζεηε ζηο ζσήμα 4 ηιρ γπαμμέρ ζυληνϊζευν ηος ζςζηήμαηορ
πέδηζηρ, έηζι ϊζηε ηο ζωζηημα να λειηοςπγεί ζαν ζωζηημα «Σπιϊν Σποσϊν».
ελίδα 6 απψ 12
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(β) Να γπάτεηε δωο (2) επιπηϊζειρ ζηην οδική ζςμπεπιθοπά ηος αςηοκινήηος ψηαν
ηεθεί εκηψρ λειηοςπγίαρ ηο ένα απψ ηα δωο κςκλϊμαηα.
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………….
(γ) Να καηονομάζεηε άλλα δωο (2) διπλά ςδπαςλικά ζςζηήμαηα πέδηζηρ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
16. ηο ζσήμα 5 θαίνεηαι ηηλεζκοπικψρ αποζβεζηήπαρ ηαλανηϊζευν λαδιοω – αεπίος:

σήμα 5
(α) Να καηονομάζεηε ηα έξι (6) απιθμημένα μέπη ηος αποζβεζηήπα ηαλανηϊζευν
λαδιοω – αεπίος
1.

2.

3.

4.

5.

6.

(β) Να γπάτεηε άλλοςρ δωο (2) ηωποςρ αποζβεζηήπυν ηαλανηϊζευν
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ελίδα 7 απψ 12
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(γ) Να εξηγήζεηε ηη λειηοςπγία ηος αποζβεζηήπα ηαλανηϊζευν με ηη βοήθεια ηος
ζσήμαηορ.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ΜΔΡΟ Γ: Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με
10 μονάδερ.
17. ηο ζσήμα 6 θαίνεηαι ζωζηημα διεωθςνζηρ με ςδπαςλική ςποβοήθηζη:

σήμα 6
(α)

Να καηονομάζεηε ηον ηωπο ηος ζςζηήμαηορ διεωθςνζηρ με ςδπαςλική
ςποβοήθηζη
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
ελίδα 8 απψ 12
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(β)

Να καηονομάζεηε ηα ηέζζεπα (4) απιθμημένα εξαπηήμαηα ηος ζςζηήμαηορ

1.

2.

3.

4.

(γ) Να εξηγήζεηε ηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………
(δ)

Να γπάτεηε δωο πλεονεκηήμαηα ηος ζςζηήμαηορ, ζςγκπίνονηαρ ηο με ηο
μησανικψ ζωζηημα διεωθςνζηρ
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
(ε) Να ςπολογίζεηε ηιρ μοίπερ πεπιζηποθήρ ηυν ηποσϊν ψηαν ηο ηιμψνι πεπιζηπαθεί
μια ζηποθή (360°) και ο λψγορ μεηάδοζηρ ηος κιβυηίος διεωθςνζηρ είναι 20:1.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ελίδα 9 απψ 12
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18. ηο ζσήμα 7 θαίνεηαι ζωζηημα δςναμικήρ επιβπάδςνζηρ (BAS).

σήμα 7
(α) Να γπάτεηε ηο ζκοπψ ηος ζςζηήμαηορ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
(β) Να καηονομάζεηε ηα ηέζζεπα (4) απιθμημένα μέπη ηος
1.

2.

3.

4.

(γ) Να εξηγήζεηε ηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..

ελίδα 10 απψ 12
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………..……………………..
(δ) Να εξηγήζεηε γιαηί ηο BAS ηοποθεηείηαι μψνο ζε αςηοκίνηηα πος είναι
εξοπλιζμένα με ζωζηημα ανηιμπλοκαπίζμαηορ ηυν ηποσϊν (ABS).
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΥΩΡΟ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ
(Να σπηζιμοποιηθεί μόνο υρ ζςμπληπυμαηικψρ σϊπορ απανηήζευν. Μη ξεσάζεηε να
ζημειϊζεηε ηον απιθμψ ηηρ επϊηηζηρ πος απανηάηε)
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………..……………………..

ελίδα 11 απψ 12
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (152)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης – ΜΕΚ
Βασικές έννοιες θερμοδυναμικής
Θεωρητικός κύκλος λειτουργίας Otto
Πραγματικός κύκλος λειτουργίας και σπειροειδές διάγραμμα τετράχρονης και
δίχρονης
βενζινομηχανής, τετράχρονης και δίχρονης πετρελαιομηχανής
Καύσιμα ΜΕΚ
Βενζίνη – Βασικά χαρακτηριστικά – Αριθμός οκτανίων – Ορισμός
Βενζίνη με μόλυβδο και αμόλυβδη
Πετρέλαιο βασικά χαρακτηριστικά – Αριθμός κετανίων
Καύση
Μείγμα αέρα - καυσίμου – Στοιχειομετρία του μείγματος, αριθμός «λ» – Καύση του μείγματος
βενζίνης με κανονική καύση, προανάφλεξη (Pre-ignition) και κρουστική καύση (Detonation)
Καυσαέρια – Ρύποι
Σύνθεση καυσαερίων, ρύποι (CO, HC, NO x ) και επιτρεπόμενα όρια εκπομπής ρύπων
Σύγχρονα συστήματα ανάφλεξης
Ηλεκτρονική ανάφλεξη με πλατίνες – Διάταξη και λειτουργία
Ταξινόμηση ενισχυτών (amplifier)
Ενισχυτές σταθερής γωνίας ηρεμίας (Constant Dwell amplifier), σταθερής ενέργειας (Constant
energy amplifier) και προγραμματισμένοι (Map amplifier)
Ηλεκτρονική ανάφλεξη με επαγωγική γεννήτρια παλμών – Διάταξη και λειτουργία
Καλωδιακά και σχηματικά διαγράμματα – Κυματομορφές στους ακροδέκτες του ενισχυτή
Ηλεκτρονική ανάφλεξη με γεννήτρια παλμών τύπου Hall – Διάταξη και λειτουργία – Καλωδιακά και
σχηματικά διαγράμματα – Κυματομορφές στους ακροδέκτες του ενισχυτή
Ηλεκτρονική ανάφλεξη με οπτική γεννήτρια παλμών – Διάταξη και λειτουργία – Καλωδιακά και
σχηματικά διαγράμματα– Κυματομορφές στους ακροδέκτες των οπτικών γεννητριών παλμών
Χωρητική ηλεκτρονική ανάφλεξη τύπου CDI – Διάταξη και λειτουργία
Καλωδιακά και σχηματικά διαγράμματα – Κυματομορφές στους ακροδέκτες του ενισχυτή
Ηλεκτρονική ανάφλεξη ελεγχόμενη από προγραμματισμένο ενισχυτή (εγκέφαλο) – Διάταξη και
λειτουργία
Ολοκληρωμένη ανάφλεξη (χωρίς διανομέα) – Διάταξη και λειτουργία
Ολοκληρωμένη συνδυασμένη «Ανάφλεξη – Τροφοδοσία» (Motronic)
Καλωδιακά και σχηματικά διαγράμματα των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάφλεξης ελεγχόμενης από
προγραμματισμένο ενισχυτή
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Σύγχρονα συστήματα τροφοδοσίας βενζινομηχανών
Εισαγωγή – Συμβατικά συστήματα τροφοδοσίας βενζινομηχανών
Διάταξη συστήματος τροφοδοσίας – Κύρια μέρη
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος εξαερωτήρας
Καλωδιακά και σχηματικά διαγράμματα
Συστήματα έγχυσης βενζινομηχανών
Συστήματα συνεχούς ψεκασμού
K-Jetronic – KE-Jetronic
Διάταξη και λειτουργία – Καλωδιακά και σχηματικά διαγράμματα
Ηλεκτρονικά συστήματα έγχυσης βενζινομηχανών
L και LH-Jetronic – Διάταξη και λειτουργία
Αισθητήρες (sensors), θερμοκρασίας (NTC, PTC), ταχύτητας περιστροφής της μηχανής, θέσης
του στροφαλοφόρου, θέσης της πεταλούδας (διακόπτης, ποτενσιόμετρο), απόλυτης πίεσης
(φορτίου), μέτρησης ροής του αέρα εισαγωγής (όγκου, μάζας)
Εκτελεστές αυτόματων λειτουργιών (actuators)
Ρυθμιστής πίεσης, πρόσθετου αέρα (ρυθμιστής ρελαντί), εγχυτήρες – Σχηματικά και
καλωδιακά διαγράμματα
Διάταξη και λειτουργία του συστήματος Mono-Jetronic
Ιδιομορφίες στη διάταξη και λειτουργία των μερών του συστήματος
Ρυθμιστής πίεσης, ρυθμιστής ρελαντί (βηματικός κινητήρας) και εγχυτήρας– Σχηματικά και
καλωδιακά διαγράμματα
Σύστημα Ολοκληρωμένης Συνδυασμένης Ανάφλεξης και Τροφοδοσίας – Motronic
Διάταξη και λειτουργία συστήματος πολλαπλών σημείων ψεκασμού
Σχηματισμός γωνιών ηρεμίας
Διάταξη και λειτουργία συστήματος μονού (ενός) σημείου ψεκασμού– Σχηματικά και καλωδιακά
διαγράμματα
Σύστημα αυτοδιάγνωσης
Πετρελαιομηχανές
Εισαγωγή – Κύκλος λειτουργίας της τετράχρονης πετρελαιομηχανής
Καύση και θάλαμοι καύσης στις πετρελαιομηχανές
Εγχυτήρες
Σύστημα ψυχρής εκκίνησης πετρελαιομηχανών – Διάταξη, λειτουργία, σχηματικά και καλωδιακά
διαγράμματα του συστήματος ψυχρής εκκίνησης
Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενη Πετρελαιομηχανή – EDC (Electronically Diesel Control)
Διάταξη και λειτουργία του συστήματος Ηλεκτρονικού Ελέγχου Πετρελαιομηχανής με εμβολική αντλία
σε σειρά, με περιστροφική αντλία με αξονικό αντλητικό στοιχείο και με ακτινικό αντλητικό στοιχείο
Διάταξη και λειτουργία των ρυθμιστών ποσότητας, πίεσης και προπορείας με εμβολική αντλία σε
σειρά, με περιστροφική αντλία με αξονικό αντλητικό στοιχείο και με ακτινικό αντλητικό στοιχείο
Διάταξη και λειτουργία των αισθητήρων προπορείας ψεκασμού, ταχύτητας του άξονα οδήγησης της
αντλίας, γωνίας περιστροφής του άξονα οδήγησης της αντλίας, πίεσης του πετρελαίου και θέσης του
ποσοτικού ρυθμιστή
Σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα
Ηλεκτρονικά συστήματα έγχυσης πετρελαιομηχανών – Common Rail System
Διάταξη και λειτουργία του συστήματος – Σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα
Συστήματα ελέγχου εκπομπής καυσαερίων (ρίπων)
Κατασκευή, λειτουργία και κυκλώματα του αισθητήρα λάμδα – «λ»
Καταλυτικοί μετατροπείς
Λειτουργία του καταλυτικού μετατροπέα – Χημικές αντιδράσεις
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Οξειδωτικές και αναγωγικές αντιδράσεις
Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας
Τοποθέτηση του καταλυτικού μετατροπέα στο αυτοκίνητο – Έλεγχοι του μετατροπέα
Σύστημα επαναφοράς καυσαερίων
Διάταξη και λειτουργία του συστήματος – Σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα
Σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων καυσίμου
Διάταξη και λειτουργία του συστήματος – Σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα
Υπερσυμπιεστές
Τύποι υπερσυμπιεστών
Συστήματα ψύξης του εισερχόμενου αέρα
Αισθητήρας προανάφλεξης
Συστήματα έλεγχου υπερπλήρωσης
Έλεγχος, ρυθμίσεις, βλάβες
Σύγχρονα συστήματα πέδησης
Είδη συστημάτων πέδησης
Μηχανικά, υδραυλικά, μεικτά, υποβοηθούμενα συστήματα πέδησης και αερόφρενα
Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Φρένων – ABS (Antilock Braking System)
Διάταξη λειτουργία και εξαρτήματα του συστήματος ABS (τύπου Bosch)
Ταξινόμηση συστημάτων ABS ανάλογα με τη διάταξη των αισθητήρων ταχύτητας
Σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα ABS τύπου Bosch
Σύστημα Δυναμικής Επιβράδυνσης BAS (Brake Assist system)
Σύστημα αντιολίσθησης τροχών ASR (Antiskid Control System)
Συστήματα Ελέγχου Πρόσφυσης ETC (Electronic Traction Control)
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Σύγχρονα συστήματα μετάδοσης της κίνησης
Τύποι κιβωτίων ταχυτήτων
Ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες – Διάταξη και λειτουργία
Συστήματα ελέγχου κιβωτίων ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Διάταξη και λειτουργία – Αισθητήρες – Σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα –
αυτοδιάγνωσης

Σύστημα

Σύγχρονα συστήματα διεύθυνσης
Πρόσφυση – Γωνία ολίσθησης – Υποστροφή – Υπερστροφή
Συστήματα πρόσφυσης με ηλεκτρονικό έλεγχο (TCS-ESP)
Σύγχρονα συστήματα ανάρτησης
Ταξινόμηση συστημάτων ανάρτησης
Ελατήρια – Αποσβεστήρες
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση – Διάταξη και λειτουργία
Λειτουργία – Σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα του ενεργοποιητή της κλίμακας απόσβεσης
Σύγχρονα συστήματα παθητικής ασφάλειας
Εισαγωγή (Συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας)
Αερόσακοι SRS (Supplementary Restraint System) – Airbag
Διάταξη και λειτουργία
Εξαρτήματα του αερόσακου:
Κεντρική μονάδα - Αισθητήρας ασφαλείας - Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου - Ακροδέκτες ,
συνδετήρες και καλώδια - Καλώδιο σπιράλ - Μηχανισμός φουσκώματος αερόσακου - Ενδεικτική
λυχνία
Πλευρικοί αερόσακοι - Προεντατήρες ζωνών
Σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα - Αυτοδιάγνωση συστήματος
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
08.00 – 10.30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ)
σε δεκατέσσερις (14) σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή αλλού υλικού
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ΜΕΡΟΣ Α:

∆ώδεκα (12) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες
Για τις ερωτήσεις 1 – 7 βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.

1. Όταν η τάση εξόδου από τον αισθητήρα οξυγόνου (αισθητήρας λ) είναι ίση με 400mV, ο
κινητήρας λειτουργεί με
(α)

φτωχό μείγμα

(β)

πλούσιο μείγμα

(γ)

στοιχειομετρικό μείγμα

(δ)

ουδέτερο μείγμα.

2. Κατά την αλλαγή ταχυτήτων (εμπλοκή) σε ένα αυτόματο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο
ταχυτήτων, οι ταινιοπέδες και οι πολυδίσκοι συμπλέκτες ενεργοποιούνται με την
(α)

υδραυλική ενέργεια που παράγεται από την αντλία της μηχανής

(β)

ηλεκτρική ενέργεια από το συσσωρευτή

(γ)

υδραυλική ενέργεια που παράγεται από την αντλία του κιβωτίου ταχυτήτων

(δ)

υδραυλική ενέργεια που παράγεται από τον μετατροπέα ροπής.

3. Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) βρίσκεται στη φάση
σταθεροποίησης της πίεσης. Κατά τη φάση αυτή η ηλεκτρική αντλία μέσα στην
ηλεκτροϋδραυλική μονάδα ελέγχου είναι
(α)

απενεργοποιημένη σε κατάσταση αναμονής

(β)

ενεργοποιημένη αυξάνοντας την πίεση φρεναρίσματος

(γ)

ενεργοποιημένη μειώνοντας την πίεση φρεναρίσματος

(δ)

απενεργοποιημένη επιτρέποντας έτσι την μείωση της πίεσης φρεναρίσματος.

4. Το αυτοκίνητο έχει την τάση για υπερστροφή όταν
(α)

η γωνία ολίσθησης των μπροστινών τροχών είναι μεγαλύτερη από την γωνία
ολίσθησης των πισινών τροχών

(β)

η γωνία ολίσθησης των πισινών τροχών είναι μεγαλύτερη από την γωνία
ολίσθησης των μπροστινών τροχών

(γ)

η γωνία ολίσθησης είναι η ίδια σε όλους τους τροχούς

(δ)

η γωνία κάστορ είναι υπερβολικά μεγάλη.
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5. Το σήμα εισόδου από τον αισθητήρα θέσης του εκκεντροφόρου άξονα σε ηλεκτρονικά
ελεγχόμενη πετρελαιομηχανή τύπου Common Rail χρησιμοποιείται από την Ηλεκτρονική
Μονάδα Ελέγχου (ΗΜΕ) του συστήματος για τον καθορισμό
(α)

των στροφών της μηχανής

(β)

τη θέση του πρώτου εμβόλου

(γ)

τον υπολογισμό της ποσότητας του πετρελαίου που θα ψεκαστεί

(δ)

της σειράς ψεκασμού.

6. Για την αλλαγή μιας σχέσης μετάδοσης σε ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αυτόματο κιβώτιο
η ΗΜΕ του συστήματος πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει
(α)

τη θέση του επιλογέα ταχυτήτων και τη θέση του εκκεντροφόρου άξονα

(β)

την ταχύτητα και το φορτίο του αυτοκινήτου

(γ)

τη θερμοκρασία της μηχανής και το φορτίο

(δ)

τη θέση του επιλογέα ταχυτήτων και τη θέση του στροφαλοφόρου άξονα.

7. Ένας ρυθμιζόμενος τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα
ακόλουθα καυσαέρια:
(α)

CO2, NOX, HC

(β)

CO, NOX, H2O

(γ)

CO, NOX, HC

(δ)

CO2, N2, HC.

8. Να εξηγήσετε με απλά λόγια το σκοπό των διακοπτών επαφής του αισθητήρα θέσης της
πεταλούδας επιτάχυνσης.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

9. Να κατονομάσετε δύο (2) αισθητήρες της μηχανής από τους οποίους παίρνει
πληροφορίες το σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενου αυτόματου κιβώτιου ταχυτήτων.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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10. Να κατονομάσετε δύο τύπους αισθητήρων οξυγόνου (αισθητήρας λ).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

11. Να κατονομάσετε τέσσερα (4) πλεονεκτήματα που εμφανίζουν τα συστήματα ψεκασμού
έναντι των εξαερωτήρων.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

12. Να εξηγήσετε με απλά λόγια το σκοπό του αισθητήρα θέσης του τιμονιού στο σύστημα
ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ανάρτησης.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες
13. Στο σχήμα 1 φαίνεται το διάγραμμα λειτουργίας ενός συστήματος αντιμπλοκαρίσματος
των τροχών (ABS)

Σχήμα 1
(α)

Να κατονομάσετε τις τρείς φάσεις λειτουργίας του συστήματος

Φάση 1: ………………………………………………………………………………………
Φάση 2: ………………………………………………………………………………………
Φάση 3: ………………………………………………………………………………………

(β)

Με βάση το διάγραμμα του σχήματος 1 να κατονομάσετε ποια φάση λειτουργίας
απεικονίζουν τα τμήματα ΕΖ, ∆Ε, ΒΓ

ΕΖ: ………………………………………………………………………………………
∆Ε: ………………………………………………………………………………………
ΒΓ: ………………………………………………………………………………………
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(γ)

Με απλά λόγια εξηγείστε την λειτουργία του συστήματος που απεικονίζεται στο πιο
πάνω διάγραμμα.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

14. Στο σχήμα 2 φαίνεται το συνοπτικό διάγραμμα της ΗΜΕ του συστήματος αερόσακων
(SRS) .
(α)

Να συμπληρώσετε δύο (2) σήματα εισόδου και δύο (2) σήματα εξόδου από την
HME του συστήματος,

Σχήμα 2
(β)

Να εξηγήσετε με απλά λόγια την ενέργεια της ΗΜΕ του πιο πάνω συστήματος των
αερόσακων, στην περίπτωση που το αυτοκίνητο συγκρουστεί μετωπικά και
(1) δεν υπάρχει κανένας στο κάθισμα του συνοδηγού
(2) ο συνοδηγός δεν φέρει την ζώνη ασφαλείας
(3) ο συνοδηγός φέρει την ζώνη ασφαλείας
(4) λόγω βλάβης ο αισθητήρας βάρους στο κάθισμα του συνοδηγού δεν λειτουργεί
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

15. Στο σχήμα 3 φαίνεται το καλωδιακό διάγραμμα ηλεκτρονικής ανάφλεξης με
παλμογεννήτρια τύπου Hall.
(α)

Να συνδέσετε τα εξαρτήματα με ορθή διάταξη για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο
κύκλωμα ηλεκτρονικής ανάφλεξης

(β)

Να εξηγήσετε με απλά λόγια τι ορίζουν τα διαστήματα Α και Β.
30

15

_

+

15

16

B
A

T1

+

8h
T2

7

T0

_
Σχήμα 3
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
16. Στο σχήμα 4 φαίνεται μηχανισμός υπερσυμπίεσης ενός πετρελαιοκινητήρα.

4
5

3

2

1
6

Σχήμα 4
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(α)

Να κατονομάσετε τον τύπο του υπερσυμπιεστή που απεικονίζεται στο σχήμα 4

Τύπος υπερσυμπιεστή:………………………………………………………………………
(β)

Να κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη του υπερσυμπιεστή στον πίνακα που
ακολουθεί.

Αριθμός
1
2

(γ)

Όνομα εξαρτήματος
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

3

…………………………………………………………………………………...

4

…………………………………………………………………………………...

5

…………………………………………………………………………………...

6

…………………………………………………………………………………...

Να εξηγήσετε με απλά λόγια την λειτουργία του στροβίλου και της βαλβίδας
διαφυγής καυσαερίων.

Στρόβιλος ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Βαλβίδα διαφυγής καυσαερίων …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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ΜΕΡΟΣ Γ:

∆ύο (2) ερωτήσεις

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
17. Στο σχήμα 5 φαίνεται το συνοπτικό διάγραμμα συνδυασμένης ηλεκτρονικής ανάφλεξης
και τροφοδοσίας τύπου Μοτρόνικ (Motronic) και στο σχήμα 6 το συνοπτικό διάγραμμα
ηλεκτρονικά ελεγχόμενης πετρελαιομηχανής τύπου Common Rail.

11

Σχήμα 5

12

13

Σχήμα 6
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(α)

(β)

Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τους αριθμούς των κοινών επενεργητών και
αισθητήρων που χρησιμοποιούν τα δύο συστήματα στα σχήματα 5 και 6

Motronic

Common Rail

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Να καταγράψετε τους τρεις τύπους μετρητών της ποσότητας εισερχόμενου αέρα
στα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα ψεκασμού και να βάλετε σε κύκλο ποιο
από τα τρία χρησιμοποιείται στο σύστημα του σχήματος 5.
Τύποι μετρητών αέρα

1
2
3

(γ)

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Με βάση την πίεση ψεκασμού να συμπληρώσετε πιο κάτω το αντίστοιχο σύστημα.
Σύστημα ψεκασμού

Πίεση ψεκασμού 3bar

……………………………………………….

Πίεση ψεκασμού 1400bar

(δ)

……………………………………………….

Να εξηγήσετε δύο βασικές λειτουργικές διαφορές μεταξύ του εξαρτήματος 1 του
σχήματος 5 και εξαρτήματος 6 του σχήματος 6.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

18. Στο σχήμα 7 φαίνεται καταλυτικός μετατροπέας
Από
Μηχανή
500-600oC

650-700oC

Αισθητήρας
Οξυγόνου 1

Προς
Εξάτμιση

Αισθητήρας
Οξυγόνου 2

Σχήμα 7
(α) Να κατονομάσετε τον τύπο του καταλυτικού μετατροπέα του σχήματος 7

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

(β) Nα εξηγήσετε τη χρησιμότητα των δύο αισθητήρων οξυγόνου

Αισθητήρας Οξυγόνου 1 …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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Ο αισθητήρας οξυγόνου 2 …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……
(γ) Λόγω βλάβης μεταξύ πολλαπλής εξαγωγής και αισθητήρα οξυγόνου 1 υπάρχει
εισροή ατμοσφαιρικού αέρα στο σύστημα. Ποια θα είναι η πιθανή τιμή τάσης εξόδου
του αισθητήρα οξυγόνου 1 και πώς αναμένεται να αντιδράσει η ΗΜΕ;

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

(δ) Εξηγήστε γιατί η θερμοκρασία στην έξοδο του καταλύτη είναι πιο ψηλή από αυτή
στην είσοδο του.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
(Να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμπληρωματικός χώρος απαντήσεων. Μη ξεχάσετε να
σημειώσετε τον αριθμό της ερώτησης που απαντάτε)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (153)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Μέτρα προστασίας
Προστασία από ηλεκτροπληξία
Ο ρόλος της γείωσης στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ένδυση και εξοπλισμός προστασίας
Επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.)
Νόμοι του Ωμ και του Κίρχωφ
Επίλυση σύνθετων κυκλωμάτων αντιστατών
Μέθοδος των κλαδικών ρευμάτων
Θεώρημα της υπέρθεσης
Θεώρημα του Θέβενιν (Thevenin)
Μέγιστη μεταφορά ισχύος
Επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.)
Παραγωγή ημιτονικού Ε.Ρ.
Χαρακτηριστικά μεγέθη Ε.Ρ.
Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενων μεγεθών
Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φάση και σε διαφορά φάσης
Βασικά κυκλώματα (R, L, C) στο Ε.Ρ.
Σύνθετα κυκλώματα (RL, RC, RLC) στο Ε.Ρ.
Ισχύς και ενέργεια στο Ε.Ρ.
Πλεονεκτήματα του Ε.Ρ. έναντι του Σ.Ρ.
Συντονισμός κυκλώματος
Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
Παραγωγή τριφασικού Ε.Ρ.
Ανεξάρτητα και αλληλένδετα συστήματα
Φασική και πολική τάση
Σύνδεση αστέρα και σύνδεση τριγώνου
Ισχύς του τριφασικού ρεύματος
Πλεονεκτήματα του τριφασικού έναντι του μονοφασικού ρεύματος
Επίλυση τριφασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων
Επίλυση τριφασικών κυκλωμάτων με ισοζυγισμένα ωμικά (R), επαγωγικά (RL), ή χωρητικά (RC)
κυκλώματα (διανυσματική μέθοδος)
Επίλυση μη ισοζυγισμένων ωμικών κυκλωμάτων (διανυσματική μέθοδος)
Εφαρμογές
Βελτίωση του συντελεστή ισχύος (Σ.Ι.)
Επιπτώσεις χαμηλού Σ.Ι
Βελτίωση του Σ.Ι – Διανυσματικό διάγραμμα
Υπολογισμός της χωρητικότητας των αναγκαίων πυκνωτών για βελτίωση του Σ.Ι.
Παραγωγή – Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Αρχή της διατήρησης της ενέργειας
Μορφές ενέργειας
Μετατροπή – Αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας
Πηγές ενέργειας – Ανανεώσιμες – Μη ανανεώσιμες – Ανεξάντλητες
Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού
Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (153)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΠΕΜΠΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2014

ΩΡΑ

: 08.00 – 10.30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού: 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο μαζί με το τυπολόγιο αποτελείται από εικοσιτρείς (23) σελίδες.
Τα μέρη του εξεταστικού δοκιμίου είναι τρία (Α΄, Β΄ και Γ΄).

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό
δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού, ή άλλου διορθωτικού
υλικού.
5. Δίνεται τυπολόγιο (σελίδες 20 - 23 ).

161

Σελίδα 1 από 23

ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.

1) Στο σχήμα 1, εφαρμόζοντας τον κανόνα του Κίρχωφ για τις εντάσεις, να
υπολογίσετε την ένταση τoυ ρεύματος Ι1.

I4 = 2 A

I1
I3 = 6 A

I2 = 600 mA

Σχήμα 1
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2) i) Αν ένα κύκλωμα RLC σειράς παρουσιάζει χωρητική συμπεριφορά, τότε:
α. ο συντελεστής ισχύος του κυκλώματος ισούται με μηδέν
β. η τάση και το ρεύμα είναι σε φάση
γ. η τάση προηγείται του ρεύματος κατά γωνία φ
δ. το ρεύμα προηγείται της τάσης κατά γωνία φ.
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
ii) Aν διπλασιάσουμε τη συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης που
εφαρμόζεται στα άκρα ενός ιδανικού πηνίου, τότε η επαγωγική αντίσταση
του πηνίου:
α. θα μειωθεί στο μισό
β. θα διπλασιαστεί
γ. θα τετραπλασιαστεί
δ. δε θα αλλάξει.
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
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Σελίδα 2 από 23

3) Κύκλωμα RLC σειράς τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης U = 9 V.
Αν ο συντελεστής ποιότητας του κυκλώματος είναι QΠ = 30, να υπολογίσετε την
τάση που αναπτύσσεται στα άκρα του πηνίου κατά το συντονισμό.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

4) Να αναφέρετε:
α) δύο πλεονεκτήματα του εναλλασσόμενου ρεύματος έναντι του συνεχούς
ρεύματος
β) δύο πλεονεκτήματα του τριφασικού ρεύματος έναντι του μονοφασικού
ρεύματος.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Σελίδα 3 από 23

5) Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος 2. Αν η ένδειξη του βολτομέτρου είναι 8 V να
υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής Ε.
V
R1 = 4 Ω

I
R2 = 7 Ω

E
R3 = 5 Ω

Σχήμα 2
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

6) Δίνεται το ηλεκτρικό κύκλωμα του Σχήματος 3.
Να υπολογίσετε:
α) την αντίσταση του φορτίου RΦ ώστε να έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος
β) την ένταση του ρεύματος που θα παρέχει η πηγή, στην περίπτωση που θα
έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος.

I
Rεσ.= 1,2 Ω
RΦ
Ε = 24 V

Σχήμα 3
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Σελίδα 4 από 23

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

7) Στο σχήμα 4 δίνονται οι ημιτονικές κυματομορφές για τα εναλλασσόμενα
ρεύματα i1 και i2. Αν η συχνότητα και των δύο ρευμάτων είναι 50 Hz, να γράψετε
τη μαθηματική εξίσωση της στιγμιαίας τιμής του κάθε ρεύματος.

i (A)
15

i2

10

i1

5




2

0



3
2



2

2

5
2

ωt

Σχήμα 4
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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8) Τρεις όμοιοι ωμικοί αντιστάτες με αντίσταση R = 19 Ω ο καθένας είναι
συνδεδεμένοι σε τρίγωνο και τροφοδοτούνται από τριφασικό δίκτυο
πολικής τάσης 380 V.
Να υπολογίσετε:
α) την ένταση του ρεύματος που απορροφά ο κάθε αντιστάτης (Iφ)
β) την ένταση του ρεύματος γραμμής (ΙΠ).
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

9) Να αναφέρετε δύο αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο χαμηλός συντελεστής
ισχύος στο σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής
ενέργειας.
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................

166

Σελίδα 6 από 23

10) Στο σχήμα 5 δίνεται η ημερήσια καμπύλη φορτίου ενός ηλεκτροπαραγωγού
σταθμού της Κύπρου. Να γράψετε δύο βασικές πληροφορίες που παίρνουμε
από το διάγραμμα αυτό.
(ΜW)

(΄Ωρα)

Σχήμα 5
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

11) Στα άκρα ενός αντιστάτη με ωμική αντίσταση R = 50 Ω, εφαρμόζεται τάση της
οποίας η στιγμιαία τιμή δίνεται από την εξίσωση u = 141 ημ628t .
Να υπολογίσετε:
α) τη συχνότητα (f) και την περίοδο (Τ)
β) την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος (Ιεν) που διαρρέει το κύκλωμα.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

12) Στο σχήμα 6 δίνεται το μονογραμμικό σχέδιο του δικτύου παραγωγής,
μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Να γράψετε την τιμή της
τάσης στα σημεία Α, Β, Γ και Δ του δικτύου.

Α

Β

Γ

Δ

G
Μ/Σ
Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

Υποσταθμός
Μεταφοράς

Υποσταθμός
Διανομής

Καταναλωτές

Σχήμα 6
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ Β - Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες

13) Κύκλωμα περιλαμβάνει ωμικό αντιστάτη R και ιδανικό πηνίο με συντελεστή
αυτεπαγωγής L, συνδεδεμένα σε σειρά. Το κύκλωμα τροφοδοτείται με
εναλλασσόμενη τάση 240V / 50 Hz .
Αν η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος Ζ = 20 Ω και ο συντελεστής ισχύος
συνφ = 0,8 να υπολογίσετε:
α) Το ρεύμα που απορροφά το κύκλωμα (Ι)
β) Την ωμική αντίσταση του κυκλώματος (R)
γ) Την επαγωγική αντίσταση του πηνίου (XL)
δ) Το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου (L).
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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14) Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος 7.
α) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε το ισοδύναμο κύκλωμα Θέβενιν στα
σημεία α και β.
β) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος I4 που διαρρέει τον αντιστάτη R4.

R1 = 8 Ω

R3 = 7 Ω

α
I4

R2 = 8 Ω

R4 = 3 Ω

E1 = 18 V
E2 = 10 V
β
Σχήμα 7

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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15) Ωμικός αντιστάτης R και πυκνωτής χωρητικότητας C συνδέονται σε σειρά και
τροφοδοτούνται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης u = 100 ημ(157t + 30o) .
Αν τo κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης i = 2 ημ(157t + 90o) να
υπολογίσετε:
α) τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος (Ζ)
β) τη διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και ρεύματος (φ)
γ) το συντελεστή ισχύος (συνφ)
δ) τηv ωμική αντίσταση του κυκλώματος (R)
ε) τη χωρητικότητα του πυκνωτή (C).
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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16) Ένα τριφασικό φορτίο αποτελείται από τρεις όμοιους ωμικούς αντιστάτες με
αντίσταση R = 46 Ω ο κάθε ένας. Οι αντιστάτες συνδέονται σε αστέρα και
τροφοδοτούνται από τριφασικό δίκτυο τεσσάρων αγωγών (3 φάσεις και ο
ουδέτερος αγωγός) πολικής τάσης 400V / 50 Hz.
α) Να σχεδιάσετε το κύκλωμα και να δείξετε σ’ αυτό την πολική και
φασική τάση, καθώς επίσης το πολικό και φασικό ρεύμα.
β) Να υπολογίσετε:
(1) την τάση στα άκρα του κάθε αντιστάτη (Uφ)
(2) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη (Ιφ)
(3) την ένταση του ρεύματος στις γραμμές τροφοδοσίας (ΙΠ)
(4) τη συνολική πραγματική ισχύ που απορροφά το τριφασικό φορτίο (P).
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ Γ - Αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17) Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας ισχύος 2,6 kW τροφοδοτείται από τριφασικό
δίκτυο πολικής τάσης 400V / 50 Hz και απορροφά ρεύμα έντασης Ι = 5 Α.
Να υπολογίσετε:
α) τη φαινόμενη ισχύ που απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο (S1)
β) το συντελεστή ισχύος (συνφ1)
γ) την άεργο ισχύ του κινητήρα (Q1)
δ) τη συνολική άεργο χωρητική ισχύ των πυκνωτών (QC) οι οποίοι χρειάζεται
να συνδεθούν ώστε να βελτιωθεί ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα στο 0,9
ε) τη χωρητικότητα (C) του κάθε πυκνωτή όταν αυτοί συνδέονται σε αστέρα.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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18) Τρεις ωμικοί καταναλωτές ισχύος P1 = 14,4 kW, P2 = 12 kW και P3 = 6 kW
τροφοδοτούνται από τριφασικό δίκτυο τεσσάρων αγωγών πολικής τάσης 415 V
και συχνότητας 50 Hz, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.
Να υπολογίσετε:
α) την τάση στα άκρα του κάθε καταναλωτή (Uφ)
β) την ένταση του ρεύματος που απορροφά ο κάθε καταναλωτής (Ιφ)
γ) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον ουδέτερο αγωγό (ΙΝ),
χρησιμοποιώντας τη διανυσματική μέθοδο.

L1
L2
L3

N

Ιφ1

Ιφ2

Ιφ3

R1

R2

R3

ΙΝ
Σχήμα 8

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ»
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΙΡΧΩΦ
Κανόνας των ρευμάτων
Κανόνας των τάσεων
ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ
Διαιρέτης τάσης
Διαιρέτης έντασης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Νόμος του Joule
Βαθμός απόδοσης ηλεκτροκινητήρα
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (Ε.Ρ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ε.Ρ.
Νόμος του Φάραντεϊ για την επαγωγή
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ
Μέγιστη τιμή της έντασης Ε.Ρ
Μέγιστη τιμή της τάσης Ε.Ρ
Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος
Κυκλική συχνότητα
Στιγμιαία φάση
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ με αρχική
φάση
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ με αρχική
φάση
Διαφορά φάσης μεταξύ δύο διανυσμάτων
Ακτίνιο (rad)
Μετατροπή από μοίρες σε ακτίνια
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Μετατροπή από ακτίνια σε μοίρες
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ R ΣΤΟ Ε. Ρ.
Πτώση τάσης στην αντίσταση
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΗΝΙΟ L ΣΤΟ Ε. Ρ.
Επαγωγική αντίσταση
Πτώση τάσης στο πηνίο
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ C ΣΤΟ Ε. Ρ.
Χωρητική αντίσταση
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
ΚΥΚΛΩΜΑ RL ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
Σύνθετη αντίσταση
Ένταση του ολικού ρεύματος
Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στο πηνίο
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
Σύνθετη αντίσταση
Ένταση του ολικού ρεύματος
Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
ΚΥΚΛΩΜΑ RLC ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
Σύνθετη αντίσταση
Ένταση του ολικού ρεύματος
Πτώση τάσης στην αντίσταση
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Πτώση τάσης στο πηνίο
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
Συχνότητα συντονισμού
Συντελεστής ποιότητας
,

Ζώνη διέλευσης
ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.

Σύνθετη αντίσταση

Ένταση του ολικού ρεύματος
Ένταση του ρεύματος στην αντίσταση
Ένταση του ρεύματος στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης

Εφαπτομένη της γωνίας φ
Η ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
Φαινόμενη ισχύς
Πραγματική ισχύς
Άεργος ισχύς
Σχέση των ισχύων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Συντελεστής ισχύος
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Συντελεστής ισχύος
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΑΣΤΕΡΑ
Πολική τάση
Πολική ένταση
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΤΡΙΓΩΝΟ
Πολική τάση
Πολική ένταση
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Φαινόμενη ισχύς
Πραγματική ισχύς
Άεργος ισχύς
Σχέση των ισχύων
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
Υπολογισμός της χωρητικότητας
πυκνωτή για βελτίωση του συντελεστή
ισχύος σε μονοφασικό φορτίο
Υπολογισμός της χωρητικότητας
πυκνωτή για βελτίωση του συντελεστή
ισχύος σε τριφασικό φορτίο, σε σύνδεση
τριγώνου
Υπολογισμός της χωρητικότητας
πυκνωτή για βελτίωση του συντελεστή
ισχύος σε τριφασικό φορτίο, σε σύνδεση
αστέρα
Υπολογισμός της άεργης ισχύος πυκνωτή
για βελτίωση του συντελεστή ισχύος με
χρήση ειδικών πινάκων
(k: Συντελεστής διόρθωσης από πίνακες)
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ΜΑΘΗΜΑ : ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ (154)
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΘΕΧΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ
Διάπκεια εξέηαζηρ: Δύο (2) ώρες και ηριάνηα λεπηά.
Φόρηιζη και εκθόρηιζη πσκνωηή
Φόπηιζη πςκνυηή
Εκθόπηιζη πςκνυηή
Διαθόπιζη/ολοκλήπυζη
Φίληρα
Φαμηλοπεπαηά
Υτηλοπεπαηά
Διέλεςζηρ ζώνηρ
Αποκοπήρ ζώνηρ
Ηλεκηροακοσζηική
Σηεπεοθυνία
Πιζηόηηηα (Hi-Fi)
Μικπόθυνα
Μεγάθυνα
Φλιπ-Φλοπ (Flip-Flop)
Φαπακηηπιζηικά ηυν Φλιπ-Φλοπ
Αζύγσπονα Φλιπ-Φλοπ
NAND Φλιπ-Φλοπ
NOR Φλιπ-Φλοπ
Φπονιζόμενα Φλιπ-Φλοπ
Φπονιζόμενα SR-FF
D Φλιπ-Φλοπ
JK Φλιπ-Φλοπ
Τ Φλιπ-Φλοπ
Εθαπμογέρ ηυν Φλιπ Φλοπ
Λογικές Οικογένειες
Είδη λογικών οικογενειών
Φαπακηηπιζηικά λογικών οικογενειών
Λογική οικογένεια ηπανζίζηοπ – ηπανζίζηοπ (TTL)
Λογική οικογένεια CMOS
Σύγκπιζη λογικήρ οικογένειαρ CMOS με TTL
Απαριθμηηές
Φαπακηηπιζηικά απαπιθμηηών
Αζύγσπονοι απαπιθμηηέρ
Καηαζκεςή αζύγσπονυν απαπιθμηηών
Αζύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ 2-bit, πος μεηπά ππορ ηα άνυ
Αζύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ 2- bit πος μεηπά ππορ ηα κάηυ
Αζύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ 4-bit, πος μεηπά ππορ ηα άνυ
Αζύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ 4-bit, πος μεηπά ππορ ηα κάηυ
Αζύγσπονορ δεκαδικόρ απαπιθμηηήρ
Καηατωρηηές
Λειηοςπγία καηασυπηηών
Καηασυπηηήρ με διαδοσική είζοδο και διαδοσική έξοδο
Καηασυπηηήρ με διαδοσική είζοδο και παπάλληλη έξοδο.
Καηασυπηηήρ με παπάλληλη είζοδο και διαδοσική έξοδο
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Καηασυπηηήρ με παπάλληλη είζοδο και παπάλληλη έξοδο
Κςκλικόρ ολιζθηηήρ, Κςκλικόρ Απαπιθμηηήρ
Κωδικοποιηηές – Αποκωδικοποιηηές
Λειηοςπγία κυδικοποιηηών
Λειηοςπγία αποκυδικοποιηηών
Αποκυδικοποιηηήρ 2- bit ζε 4 γπαμμέρ
Αποκυδικοποιηηήρ από ηον κυδικό BCD ζε δεκαδικό
Μεηαηποπέαρ από ηον κυδικό BCD ζηον κώδικα ελέγσος ηηρ 7-ημημαηικήρ μονάδαρ ένδειξηρ
7-ημημαηική μονάδα ένδειξηρ
Οθόνη με διόδοςρ θυηοεκπομπήρ
Φαπακηηπιζηικά 7-ημημαηικήρ οθόνηρ ένδειξηρ με LED
Οθόνη ςγπών κπςζηάλλυν
σγκριηές
Σςγκπιηήρ ηάζηρ
Χηθιακόρ ζςγκπιηήρ
Σςγκπιηήρ ηος 1-bit
Σςγκπιηήρ ηυν 2-bit
Πολσπλέκηες
Κςκλώμαηα πολςπλέκηη
Πολςπλέκηηρ δύο γπαμμών ζε μια
Πολςπλέκηηρ ηεζζάπυν γπαμμών ζε μια
Πολςπλέκηηρ οκηώ γπαμμών ζε μια
Μεηαηροπείς D/A και A/D
Αναλογικό και τηθιακό ζήμα
Μεηαηποπή τηθιακού ζήμαηορ ζε αναλογικό
Κςκλώμαηα μεηαηποπέυν D/A
Μεηαηποπή αναλογικού ζήμαηορ ζε τηθιακό
Κςκλώμαηα μεηαηποπέυν A/D
Μνήμες
Φαπακηηπιζηικά ηυν μνημών
Σηαηικέρ και δςναμικέρ μνήμερ
Μνήμη RAM
Μνήμερ ROM, PROM και EPROM
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
Ημερομηνία
Ώρα εξέτασης

: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Τεχνολογία ΘΚ ΙΙ (154)
: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013
: 07:30 – 10:00

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2, 5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ
ΜΕΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄)
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου διορθωτικού υλικού.
Τα σχεδιαγράμματα μπορούν να σχεδιαστούν με μολύβι.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνεται τυπολόγιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το μέρος Α΄ αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1.

(α) Να αναφέρετε τι εννοούμε με τον όρο ‘Υψηλή Πιστότητα’.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Να αναφέρετε δύο προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί
Υψηλή Πιστότητα σε ένα ηχητικό σύστημα.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2.

Να αναφέρετε σε τι χρησημεύουν τα κυκλώματα διαχωρισμού συχνοτήτων (cross
over) σε ένα ηχείο τριών διαδρόμων.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………

3.

(α) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο ‘πτητική μνήμη΄.
…………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………

Σελίδα 2 από 20
182

(β) Σε ποιον τύπο μνήμης χρειάζεται να γίνεται ανανέωση των αποθηκευμένων
πληροφοριών;
(1)

PROM

(2)

SRAM

(3)

EPROM

(4)

DRAM

…………………………………………………………….…………………………
4.

Στο σχήμα 1 δίνεται κύκλωμα RC. Στα άκρα των ακροδεκτών E και F εφαρμόζεται
συνεχής τάση.
A

E

= 5 μF
C C = 5 μF

B
= 1 ΜΩ

RR = 1 MΩ
F

C

Σχήμα 1

Να υπολογίσετε:
(α)

Τη σταθερά χρόνου τ του κυκλώματος.

τ = ……………….
(β)

Το χρόνο t, στον οποίο ο πυκνωτής θα έχει πρακτικά φορτιστεί πλήρως.

t = ……………….
5.

(α) Να αναφέρετε από ποια εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα τα παθητικά
φίλτρα.
…………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………….…………………………
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(β) Στο τετραγωνισμένο χαρτί του σχήματος 2, να σχεδιάσετε την καμπύλη
απόκρισης φίλτρου διέλευσης ζώνης συχνοτήτων, με συχνότητες αποκοπής
fα1 = 5 kΗz και fα2 = 15 kHz.

Σχήμα 2
6.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
(α) Το NOR Φλιπ Φλοπ βρίσκεται στην απαγορευμένη κατάσταση, όταν οι είσοδοι
του βρίσκονται στα λογικά επίπεδα:
(1)

S = 0, R = 0

(2)

S = 1, R = 0

(3)

S = 1, R = 1

(4)

S = 0, R = 1

(5)

Κανένα από τα πιο πάνω. Το NOR Φλιπ Φλοπ δεν έχει καμιά
απαγορευμένη κατάσταση.

…………………………………………………………………………………………...
(β) Ένα JK Φλιπ Φλοπ βρίσκεται σε κατάσταση εναλλαγής (Toggle), όταν οι
είσοδοι του βρίσκονται στα λογικά επίπεδα:
(1) J = 0, Κ = 0
(2) J = 1, Κ = 0
(3) J = 1, Κ = 1
(4) J = 0, Κ = 1
(5) Κανένα από τα πιο πάνω. Το JK Φλιπ Φλοπ αντίθετα με το SR Φλιπ
Φλοπ δεν μπορεί να βρεθεί στην κατάσταση εναλλαγής.
…………………………………………………………………………………………...
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7.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(α) Το μέτρο ενός απαριθμητή ορίζεται ως:
(1)
(2)
(3)
(4)

Η συχνότητα του ωρολογίου (CLK) που εφαρμόζεται στην είσοδο του
Ο αριθμός των διαφορετικών λογικών καταστάσεων που μπορούν να
πάρουν οι έξοδοί του
Ο αριθμός των Φλιπ Φλοπ από τα οποία αποτελείται
Ο κώδικας αρίθμησής του
…………………………………………………………………………………

(β) Για να μετατραπεί ένα παράλληλο σήμα σε σειριακό απαιτείται η χρήση
καταχωρητή με:
(1)

Διαδοχική είσοδο και διαδοχική έξοδο

(2)

Διαδοχική είσοδο και παράλληλη έξοδο

(3)

Παράλληλη είσοδο και παράλληλη έξοδο

(4)

Παράλληλη είσοδο και διαδοχική έξοδο
…………………………………………………………………………………

8.

(α) Να αναφέρετε τι εννούμε με τον όρο “καθυστέρηση διάδοσης” μιας λογικής
οικογένειας.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Από ποιο τύπο τρανζίστορ είναι κατασκευασμένα τα κυκλώματα της λογικής
οικογένειας TTL;
…………………………………………………………………………………………

9.

(α) Να υπολογίσετε το μέγιστο μέτρο απαριθμητή με 8 Φλιπ Φλοπ.
…………………………………………………………………………………………
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(β) Να υπολογίσετε τον αριθμό των Φλιπ Φλοπ που έχει ένας απαριθμητής ο
οποίος μετρά, μέχρι το 50.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Στο σχήμα 3 δίνεται κύκλωμα χρονιζόμενου SR Φλιπ Φλοπ και τα χρονικά
διαγράμματα των παλμών που εφαρμόζονται στις εισόδους του. Να σχεδιάσετε
στο τετραγωνισμένο χαρτί το χρονικό διάγραμμα της εξόδου Q του Φλιπ Φλοπ για
4 χρονικούς παλμούς CLK. Αρχικά το Φλιπ Φλοπ είναι στην κατάσταση RESET.

Σχήμα 3
11. (α) Να δώσετε τον ορισμό του ψηφιακού κωδικοποιητή.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………
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(β) Να υπολογίσετε πόσα bit χρειάζονται για να κωδικοποιήσουμε τους 107
χαρακτήρες ενός πληκτρολογίου.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12. (α) Να μετατρέψετε το SR Φλιπ Φλοπ του σχήματος 4 σε ένα D Φλιπ Φλοπ με τη
βοήθεια μιας πύλης NOT.

Σχήμα 4

(β) Τι θα συμβεί στις εξόδους χρονιζόμενου JK Φλιπ Φλοπ που βρίσκεται στην
κατάσταση εναλλαγής (TOGGLE), όταν εφαρμοστούν παλμοί χρονισμού;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - Το μέρος Β΄ αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. (α) Με τη χρήση του D Φλιπ Φλοπ του σχήματος 5, να σχεδιάσετε ένα
καταχωρητή 4 bit με διαδοχική είσοδο και παράλληλη έξοδο.

Σχήμα 5

(β) Να υπολογίσετετε πόσοι ωρολογιακοί παλμοί απαιτούνται, για να αποθηκευθεί
μια πληροφορία των 4-bit στον καταχωρητή που σχεδιάσατε στην ερώτηση
13(α) πιο πάνω.

(γ) Αν η συχνότητα του ωρολογίου (CLK) είναι 200 ΜHz, να υπολογίσετε το
συνολικό χρόνο που θα χρειαστεί για να αποθηκευθεί η πληροφορία στον
καταχωρητή της ερώτηση 13 (α) πιο πάνω.
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14. Στο σχήμα 6 δινεται το λογικό κύκλωμα ασύγχρονου δυαδικού απαριθμητή
που μετρά προς τα πάνω.

2-bit

Σχήμα 6

(α)

Να σχεδιάσετε τα χρονικά διαγράμματα των δύο εξόδων του, για οκτώ (8)
ωρολογιακούς παλμούς (CLK). Η αρχική κατάσταση του απαριθμητή είναι η
RESET.

(β)

Αν η συχνότητα των ωρολογιακών παλμών (CLK) είναι 500 kHz, να
υπολογίσετε τη συχνότητα των παλμών στην έξοδο Q του κάθε Φλιπ-Φλοπ,
του λογικού κυκλώματος της ερώτησης 14(α).

fQ0 = …………..
(γ)

fQ1 = ………….

Να αναφέρετε πιο τύπο JK Φλιπ Φλοπ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να
αλλάξετε την κατεύθυνση αρίθμησης του απαριθμητή.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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15. Στο σχήμα 7 δίνεται το σύμβολο του αποκωδικοποιητή από τον κώδικα BCD στον
κώδικα που ελέγχει τον ενδείκτη 7-τμημάτων. Οι εξόδοι του αποκωδικοποιητή είναι
ενεργές στο λογικό 0.

Σχήμα 7
(α) Να αναφέρετε τον αριθμό που θα παριστάνει ο ενδείκτης 7-τμημάτων που
συνδέεται στην έξοδο του αποκωδικοποιητή, εάν η λογική κατάσταση των
εισόδων του, είναι Α3Α2Α1Α0 = 0101.

Αριθμός = ………….
(β) Να δώσετε τη λογική κατάσταση των εξόδων του αποκωδικοποιητή.

(γ)

a = ………

b = ………

c = ………

e = ………

f = ………

g = ………

d = ………

Να αναφέρετε ποιο τύπο 7-τμηματικής μονάδας ένδειξης LED θα
χρησιμοποιούσατε στην έξοδο του αποκωδικοποιητή.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

(δ)

Να αναφέρετε γιατί οι οθόνες LCD έχουν καθιερωθεί σε όργανα και συσκευές
που εργάζονται με μπαταρίες αντί των οθονών LED.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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16. Δίνεται το αναλογικό σήμα του σχήματος 8.

Σχήμα 8
(α) Να το μετατρέψετε σε ψηφιακό σήμα 3-bit και να συμπληρώσετε τον πίνακα 1.
Η συχνότητα δειγματοληψίας είναι κάθε 10 μs και το ψηφίο με την ελάχιστη
σημαντική αξία (LSB) αντιστοιχεί με 1 V.

Χρόνος
(μs)

Αναλογικό
Σήμα
(V)

Ψηφιακό
Σήμα
D2

0
10
20
30
40

Πίνακας 1
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D1

D0

(β) Στο χρονικό διάγραμμα του σχήματος 9 να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ψηφιακό
σήμα.

Σχήμα 9
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Το μέρος Γ΄ αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Στο σχήμα 10 δίνεται το λογικό σύμβολο και ο πίνακας αληθείας του Ψηφιακού
Συγκριτή 1-bit, o οποίος συγκρίνει δύο δυαδικούς αριθμούς.
ΕΙΣΟΔΟΙ

ΕΞΟΔΟΙ

A

B

X

Y

Z

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0
Σχήμα 10

(α) Να γράψετε τις λογικές συναρτήσεις για τις τρεις εξόδους X, Y και Z:
Χ = …………………………………………
Υ = …………………………………………
Ζ = …………………………………………
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(β) Να σχεδιάσατε το λογικό κύκλωμα του συγκριτή.

(γ) Στο σχήμα 11 δίνονται τα χρονικά διαγράμματα που εφαρμόζονται στις
εισόδους ψηφιακού συγκριτή 1-bit. Να σχεδιάσετε τα χρονικά διαγράμματα των
τριών εξόδων X, Y και Ζ του συγκριτή.

Σχήμα 11
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18. Στο σχήμα 12 δίνεται το λογικό σύμβολο του πολυπλέκτη με 4 γραμμές εισόδου
δεδομένων και δύο γραμμές επιλογής εισόδου S0 και S1.

S1

S0

Σχήμα 12

(α) Να συμπληρώσετε τον Πίνακα Αληθείας του πολυπλέκτη.
Είσοδοι
S1

S0

Έξοδος
Y

(β) Να δώσετε τη λογική συνάρτηση της εξόδου του πολυπλέκτη.

Υ = ……………………………………………………………………………..
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(γ) Στο σχήμα 13 δίνονται τα χρονικά διαγράμματα των εισόδων πολυπλέκτη με 4
γραμμές εισόδου δεδομένων και δύο γραμμές επιλογής εισόδου S 0 και S1.
Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα της εξόδου Υ του πολυπλέκτη.

Σχήμα 13

------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ----------------------------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος

I

U
R

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

T

1
f

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
Χρονική σταθερά κυκλώματος RC
ΠΗΝΙΑ
Χρονική σταθερά κυκλώματος RL
ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΛ (BOOLE)
Α+Β=Β+Α

Αξίωμα της αντιμετάθεσης

Α. Β=Β. Α
A.B.C=(A.B).C=A.(B.C)

Αξίωμα του προσεταιρισμού

A+B+C=(A+B)+C= A+( B+C)

Αξίωμα του επιμερισμού

A.(B+C)=A.B+A.C
Α+0=Α
Α+1=1
Α.0=0
Α.1=Α
Α+Α =Α
Α+Α =1

Κανόνες της άλγεβρας Boole

Α.Α=Α
Α.Α=0
Α =Α
A+AB =A
A+AB=A+B
(Α+Β).(Α+C)=A+B.C
A+B=A.B

Θεώρημα Ντε Μόργαν (De Morgan)

A.B=A+B
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ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
Πύλη AND

Y=A.B

Πύλη OR

Y=A+B

Πύλη NOT

Y=A

Πύλη NAND

Y=A.B
Y=A+B

Πύλη NOR
Πύλη EXLUCIVE OR

Y=AB

Πύλη EXCLUSIVE NOR

Y=AB

ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ
Μέγιστο μέτρο απαριθμητή
Μέγιστη συχνότητα αρίθμησης ασύγχρονου
απαριθμητή
Συχνότητα παλμών στην έξοδο που δίνει το
περισσότερο σημαντικό ψηφίο απαριθμητή
με μέτρο Ν
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ

fQ

Συχνότητα κυκλικού απαριθμητή

1
fCLK
N

Συχνότητα απαριθμητή Τζόνσον (Johnson)
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A
Μετατροπέας D/A με σταθμισμένες
αντιστάσεις και τελεστικό ενισχυτή

Uout   Uin
Uout   Uin

Μετατροπείς D/A με κλιμακωτό δίκτυο
αντιστάσεων και τελεστικό ενισχυτή

Uout 

Ανάλυση
Ανάλυση %
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Rf
8R

(8D3  4 D2  2 D1  D0 )

Rf

1
1
1
( D3  D2  D1  D0 )
2R
2
4
8

Uin
1
1
1
( D3  D2  D1  D0 )
2
2
4
8

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ (155)
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΘΕΧΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ
Διάπκεια εξέηαζηρ: Δύο (2) ώρες και ηριάνηα (30) λεπηά.
Φλιπ-Φλοπ
Φαπακηηπιζηικά ηυν Φλιπ-Φλοπ
Αζύγσπονα Φλιπ-Φλοπ
NAND Φλιπ-Φλοπ
NOR Φλιπ-Φλοπ
Φπονιζόμενα Φλιπ-Φλοπ
Φπονιζόμενο SR-FF
D Φλιπ-Φλοπ
JK Φλιπ-Φλοπ
Τ- Φλιπ-Φλοπ
Εθαπμογέρ ηυν Φλιπ-Φλοπ
Κσκλώμαηα παραγωγής και διαμόρθωζης παλμών
Μονοζηαθήρ πολςδονηηήρ
Αζηαθήρ πολςδονηηήρ
Κύκλυμα ζκανδάληρ Σμιη
Εθαπμογέρ πολςδονηηών
Λογικές οικογένειες
Είδη λογικών οικογενειών
Φαπακηηπιζηικά λογικών οικογενειών
Λογική οικογένεια ηπανζίζηοπ – ηπανζίζηοπ (TTL)
Λογική οικογένεια CMOS
Σύγκπιζη λογικήρ οικογένειαρ CMOS και TTL
Απαριθμηηές
Φαπακηηπιζηικά απαπιθμηηών
Αζύγσπονοι απαπιθμηηέρ
Καηαζκεςή αζύγσπονυν απαπιθμηηών
Λειηοςπγία αζύγσπονυν απαπιθμηηών
Αζύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ πος μεηπά ππορ ηα άνυ
Αζύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ πος μεηπά ππορ ηα κάηυ
Αζύγσπονορ δεκαδικόρ απαπιθμηηήρ
Αζύγσπονορ απαπιθμηηήρ με μέηπο Ν
Σύγσπονοι απαπιθμηηέρ
Σύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ
Εθαπμογέρ απαπιθμηηών
Καηατωρηηές
Λειηοςπγία καηασυπηηών
Καηασυπηηήρ με διαδοσική είζοδο και διαδοσική έξοδο
Καηασυπηηήρ με διαδοσική είζοδο και παπάλληλη έξοδο
Καηασυπηηήρ με παπάλληλη είζοδο και διαδοσική έξοδο
Καηασυπηηήρ με παπάλληλη είζοδο και παπάλληλη έξοδο
Κςκλικόρ ολιζθηηήρ, Κςκλικόρ Απαπιθμηηήρ
Απαπιθμηηήρ Τζόνζον
Εθαπμογέρ καηασυπηηών
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Κωδικοποιηηές / Αποκωδικοποιηηές / Μεηαηροπείς κώδικα
Λειηοςπγία κυδικοποιηηή
Κςκλώμαηα κυδικοποιηηών
Κύκλυμα κυδικοποιηηή δεκαδικών απιθμών ζηον κώδικα BCD
Λειηοςπγία αποκυδικοποιηηή
Κςκλώμαηα αποκυδικοποιηηών
Αποκυδικοποιηηήρ 2-bit ζε 4 γπαμμέρ
Αποκυδικοποιηηήρ από ηον κώδικα BCD ζηο δεκαδικό
Μεηαηποπείρ κώδικα
Μεηαηποπέαρ από ηον κυδικό BCD ζηον κώδικα ελέγσος ηηρ 7-ημημαηικήρ μονάδαρ ένδειξηρ
7-ημημαηική μονάδα ένδειξηρ
Οθόνη με διόδοςρ θυηοεκπομπήρ
Φαπακηηπιζηικά 7-ημημαηικήρ οθόνηρ ένδειξηρ με LED
Οθόνη ςγπών κπςζηάλλυν
Κύκλυμα μεηαηποπέα από BCD ζε 7-ημήμαηα
σγκριηές
Σςγκπιηήρ ηάζηρ
Χηθιακόρ ζςγκπιηήρ
Σςγκπιηήρ ηος 1-bit
Σςγκπιηήρ ηυν 2-bit
Φηθίο Ιζοηιμίας
Τι είναι ηο τηθίο ιζοηιμίαρ
Κύκλυμα παπαγυγήρ bit ιζοηιμίαρ και κύκλυμα ελέγσος ιζοηιμίαρ
Πολσπλέκηες/Αποπολσπλέκηες
Πολςπλέκηερ
Κςκλώμαηα πολςπλέκηη
Πολςπλέκηηρ δύο γπαμμών ζε μια
Πολςπλέκηηρ ηεζζάπυν γπαμμών ζε μια
Πολςπλέκηηρ οκηώ γπαμμών ζε μια
Εθαπμογέρ κςκλυμάηυν πολςπλέκηη
Υλοποίηζη λογικών ζςναπηήζευν
Αποπολςπλέκηερ
Κςκλώμαηα αποπολςπλέκηη
Αποπολςπλέκηηρ μιαρ γπαμμήρ ζε ηέζζεπιρ
Μεηαηροπείς D/A και A/D
Αναλογικό και τηθιακό ζήμα
Μεηαηποπείρ τηθιακού ζήμαηορ ζε αναλογικό
Κςκλώμαηα μεηαηποπέυν D/A
Μεηαηποπέαρ D/A με ανηιζηάζειρ ζηαθμιζμένερ ζηο δςαδικό ζύζηημα
Κύκλυμα μεηαηποπέα D/A με ζηαθμιζμένερ ανηιζηάζειρ και ηελεζηικό ενιζσςηή
Κύκλυμα μεηαηποπέα D/A με κλιμακυηό δίκηςο ανηιζηάζευν R/2R
Κύκλυμα μεηαηποπέα D/A με κλιμακυηό δίκηςο ανηιζηάζευν και ηελεζηικό ενιζσςηή
Φαπακηηπιζηικά μεηαηποπέυν D/A
Μεηαηποπή αναλογικού ζήμαηορ ζε τηθιακό
Παπάλληλορ μεηαηποπέαρ A/D
Μεηαηποπέαρ διαδοσικών πποζεγγίζευν A/D
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
Ημερομηνία
Ώρα εξέτασης

: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΘΚ ΙΙ (155)
: Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
: 08:00 - 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2, 5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ
ΜΕΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄)
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου διορθωτικού υλικού.
Τα σχεδιαγράμματα μπορούν να σχεδιαστούν με μολύβι.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνεται τυπολόγιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το μέρος Α΄ αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. (α)

Στο σχήμα 1 δίνεται το κύκλωμα συγκριτή τάσης και τα σήματα που
εφαρμόζονται στις δύο εισόδους του. Οι μέγιστες τάσεις εξόδου είναι  5 V.

0V

Σχήμα 1
Με τη βοήθεια του σχήματος 1, να δώσετε τον ορισμό του συγκριτή τάσης και να
αναφέρετε την αρχή λειτουργίας του.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………
(β)

Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά σύγκρισης λογικών οικογενειών.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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2. Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα ασύγχρονου SR Φλιπ Φλοπ με δύο πύλες
NAND.

3. Στο σχήμα 2 δίνεται το λογικό σύμβολο του ψηφιακού συγκριτή που συγκρίνει δύο
αριθμούς του 1-bit.

Σχήμα 2
Να συμπληρώσετε τον πίνακα λειτουργίας του συγκριτή.
ΕΙΣΟΔΟΙ
A

B

0

0

0

1

1

0

1

1

ΕΞΟΔΟΙ
X

Y

Z
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4. Στο σχήμα 3 δίνεται η κυματομορφή εξόδου ενός ασταθή πολυδονητή. Να
υπολογίσετε:
(α)

Τη συχνότητα, f.

(β)

Τον κύκλο δράσης, d.
Q

0

6

10

16

20

26

30

36

t ( μ s)

Σχήμα 3

Συχνότητα, f = …………………
Κύκλος δράσης, d = …………………
5. Με τη χρήση του D Φλιπ Φλοπ του σχήματος 4, να σχεδιάσετε ένα καταχωρητή
4-bit με παράλληλη είσοδο και παράλληλη έξοδο.

Σχήμα 4
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6. Στο σχήμα 5 δίνεται το λογικό σύμβολο και τα χρονικά διαγράμματα των εισόδων D
Φλιπ Φλοπ που χρονίζεται στα θετικά μέτωπα των παλμών του ωρολογίου (CLK).
Να σχεδιάσετε το χρονικό διάγραμμα της εξόδου Q του Φλιπ Φλοπ για 4 χρονικούς
παλμούς του ωρολογίου (CLK). Η αρχική κατάσταση του Φλιπ Φλοπ είναι το λογικό
0 (RESET).

Σχήμα 5
7. Στο σχήμα 6 δίνεται το λογικό σύμβολο του αποκωδικοποιητή από τον κώδικα BCD
στον κώδικα που ελέγχει ένα ενδείκτη 7- τμημάτων με τις εξόδους ενεργές στο
λογικό 0. Οι τιμές των εξόδων του αποκωδικοποιητή είναι:
a = 0, b = 0, c = 0, d = 0, e = 0, f = 0, g = 0

(LSB)

Σχήμα 6
(α)

Να δώσετε τη λογική κατάσταση των εισόδων του αποκωδικοποιητή.
D = ………..

(β)

C = ………..

B = ………..

A = ………..

Να αναφέρετε τον αριθμό που θα εμφανιστεί στον ενδείκτη 7-τμημάτων.
…………………………………………………………………………………
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8. Aσύγχρονος δυαδικός απαριθμητής των 5-bit που μετρά προς τα πάνω αποτελείται
από Φλιπ Φλοπ με χρόνο καθυστέρησης 10 μs.
(α)

Να υπολογίσετε το χρόνο t, που χρειάζεται, για να αλλάξει ο απαριθμητής από
τη λογική κατάσταση 11111 στη λογική κατάσταση 00000.

t = …………
(β)

Να υπολογίσετε τη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας fmax του πιο πάνω
απαριθμητή.

fmax = …………
9. Η λογική κατάσταση ενός καταχωρητή των 8-bit είναι 00 0000 00 . Στον καταχωρητή
εισέρχεται με σειριακό τρόπο η πληροφορία 11000011 με ταυτόχρονη μετακίνηση
των bit προς τα δεξιά. Να γράψετε τη νέα λογική κατάσταση του καταχωρητή μετά
από 4 χρονικούς παλμούς.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Στο σχήμα 7 δίνεται το χρονικό διάγραμμα εισόδου επαναδιεγειρόμενου μονοσταθή
πολυδονητή, ο οποίος διεγείρεται στα θετικά μέτωπα των παλμών διέγερσης και
έχει χρόνο βολής 3 ms. Η σταθερά κατάσταση του μονοσταθή πολυδονητή είναι η
λογική κατάσταση 0.
Να σχεδιάσετε το χρονικό διάγραμμα της εξόδου Q του πολυδονητή κάτω από το
χρονικό διάγραμμα των παλμών διέγερσης.

Σχήμα 7
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11. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
(α)

Ένας κυκλικός ολισθητής των 4-bit μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κυκλικός
απαριθμητής εάν η καταχωρημένη κωδική λέξη στον ολισθητή είναι:
(1) 0000
(2) 0111
(3) 0010
(4) 1010
………..………

(β)

Πόσοι χρονικοί παλμοί απαιτούνται για να φορτωθεί σειριακά και να βγεί
σειριακά ένα byte σε ένα καταχωρητή των 8 bit;
(1) 4
(2) 8
(3) 12
(4) 16
(5) 32
………..………

12. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
(α)

Το JK Φλιπ Φλοπ πλεονεκτεί του SR Φλιπ Φλοπ διότι:
(1)

Είναι πιο γρήγορο.

(2)

Δεν έχει απαγορευμένη κατάσταση εισόδων.

(3)

Διαθέτει είσοδο ωρολογίου (CLK).

(4)

Διαθέτει δύο εξόδους.
………..………

(β)

Από πόσα Φλιπ Φλοπ αποτελείται απαριθμητής με μέτρο 32;
(1)

2

(2)

5

(3)

8

(4)

16

(5)

32
………..………
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - Το μέρος Β΄ αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Στο σχήμα 8 δίνεται το λογικό σύμβολο και ο πίνακας λειτουργίας του
αποπολυπλέκτη μιας γραμμής σε τέσσερις.
Είσοδοι
Επιλογής

Έξοδοι

S1

S0

D0

D1

D2

D3

0

0

D

0

0

0

0

1

0

D

0

0

1

0

0

0

D

0

1

1

0

0

0

D

Σχήμα 8
(α)

Να γράψετε τις λογικές συναρτήσεις των τεσσάρων εξόδων του
αποπολυπλέκτη.
D0 = ……………………………………….
D1 = ……………………………………….
D2 = ……………………………………….
D3 = ……………………………………….
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(β) Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα του αποπολυπλέκτη.

14. Στο σχήμα 9 δίνεται το κύκλωμα μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό με
αντιστάσεις σταθμισμένες στο δυαδικό σύστημα.

R3

R2

R1

R0

Σχήμα 9
(α)

Αν η αντίσταση R0 = 400 kΩ, να υπολογίσετε την τιμή των αντιστάσεων R1, R2
και R3.
R1 = …………….
R2 = …………….
R3 = …………….
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(β)

Να υπολογίσετε την μέγιστη τάση εξόδου του κυκλώματος αν στο λογικό 1
αντιστοιχεί τάση + 5 V και στο λογικό 0 τάση 0 V.

UOUT = …………..
(γ) Στο σχήμα 10 δίνεται το κύκλωμα μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό
με κλιμακωτό δίκτυο αντιστάσεων R/2R.

Σχήμα 10
Αν η αντίσταση R = 25 ΚΩ και η αντίσταση Rf = 60 ΚΩ, να υπολογίσετε την τάση
εξόδου του κυκλώματος όταν στην είσοδο του εφαρμοστεί ο κώδικας 1100. Η τάση
που αντιστοιχεί στο λογικό 1 είναι + 5 V και στο λογικό 0 είναι 0 V.

UOUT = …………..
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15. (α)

(β)

16. (α)

Να δώσετε το μονό και ζυγό ψηφίο ισοτιμίας στον κώδικα BCD,
συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα.
Δεκαδικός
Αριθμός

Κώδικας BCD
A3 A2 A1 A0

0

0000

1

0001

2

0010

3

0011

4

0100

5

0101

6

0110

7

0111

8

1000

9

1001

Μονό ψηφίο
ισοτιμίας

Ζυγό ψηφίο
ισοτιμίας

Να σχεδιάσετε το κύκλωμα παραγωγής ζυγού ψηφίου ισοτιμίας για τον κώδικα
BCD.

Με τη χρήση του JK Φλιπ Φλοπ του σχήματος 11, να σχεδιάσετε το λογικό
κύκλωμα ασύγχρονου δυαδικού απαριθμητή 3-bit που μετρά προς τα πάνω.

Σχήμα 11
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(β)

Στο τετραγωνισμένο χαρτί του σχήματος 12, να σχεδιάσετε τα χρονικά
διαγράμματα των τριών εξόδων του απαριθμητή για 8 ωρολογιακούς παλμούς
(CLK).

Σχήμα 12
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Το μέρος Γ΄ αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Στο σχήμα 13 δίνεται το λογικό σύμβολο αποκωδικοποιητή 2-bit σε 4 γραμμές.

Σχήμα 13

(α)

Να συμπληρώσετε τον πίνακα λειτουργίας του αποκωδικοποιητή.
Είσοδοι
Α1

Α0

0

0

0

1

1

0

1

1

Έξοδοι
Υ3

Υ2

Υ1

Υ0

(β) Να δώσετε τις λογικές συναρτήσεις των τεσσάρων εξόδων του.
Y0 = ………………………………..
Y1 = ………………………………..
Y2 = ………………………………..
Y3 = ………………………………..
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(γ)

18. (α)

Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα του αποκωδικοποιητή.

Με τη χρήση του D Φλιπ Φλοπ του σχήματος 14, να σχεδιάσετε το κύκλωμα
απαριθμητή Τζόνσον των 4-bit.

Σχήμα 14

Σελίδα 14 από 20
213

(β)

Να συμπληρώσετε τον πίνακα λειτουργίας του απαριθμητή Τζόνσον 4-bit, στον
οποίο να φαίνονται όλες οι λογικές καταστάσεις που λαμβάνει. Η αρχική λογική
κατάσταση των εξόδων του απαριθμητή Τζόνσον είναι η κατάσταση 0000.
Παλμός
Χρονισμού

Q0

Q1

Q2

Q3

0

0

0

0

0

1
2
3
4
5
6
7
8

(γ)

Αν η συχνότητα του ωρολογίου (CLK) είναι 4 MHz να υπολογίσετε τη
συχνότητα των παλμών εξόδου Q, του απαριθμητή Τζόνσον των 4-bit.

fQ = ……………
--------------- Τέλος Εξέτασης ---------------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΛ (BOOLE)
Αξίωμα της αντιμετάθεσης

Α+Β=Β+Α
Α. Β=Β. Α

Αξίωμα του προσεταιρισμού

A.B.C=(A.B).C=A.(B.C)
A+B+C=(A+B)+C= A+( B+C)

Αξίωμα του επιμερισμού

A.(B+C)=A.B+A.C

Κανόνες της άλγεβρας Boole

Α+0=Α
Α+1=1
Α.0=0
Α.1=Α
Α+Α =Α
Α+Α =1
Α.Α=Α
Α.Α=0
Α =Α
A+AB =A
A+AB=A+B
(Α+Β).(Α+C)=A+B.C

Θεώρημα Ντε Μόργαν (De Morgan)

A+B=A.B
A.B=A+B

ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
Πύλη AND

Y=A.B

Πύλη OR

Y=A+B

Πύλη NOT

Y=A

Πύλη NAND

Y=A.B
Y=A+B

Πύλη NOR
Πύλη EXLUCIVE OR

Y=AB

Πύλη EXCLUSIVE NOR

Y=AB

ΠΟΛΥΔΟΝΗΤΕΣ
Κύκλος Δράσης

Σελίδα 19 από 20
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ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ
Μέγιστο μέτρο απαριθμητή
Μέγιστη συχνότητα αρίθμησης ασύγχρονου
απαριθμητή
Συχνότητα παλμών στην έξοδο που δίνει το
περισσότερο σημαντικό ψηφίο απαριθμητή
με μέτρο Ν
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ

fQ

Συχνότητα κυκλικού απαριθμητή

1
f CLK
N

Συχνότητα απαριθμητή Τζόνσον (Johnson)
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A
Μετατροπέας D/A με σταθμισμένες
αντιστάσεις και τελεστικό ενισχυτή

Uout   Uin
Uout   Uin

Μετατροπείς D/A με κλιμακωτό δίκτυο
αντιστάσεων και τελεστικό ενισχυτή

Uout 

Rf
8R

(8D3  4 D2  2 D1  D0 )

Rf

1
1
1
( D3  D2  D1  D0 )
2R
2
4
8

Uin
1
1
1
( D3  D2  D1  D0 )
2
2
4
8

Ανάλυση
Ανάλυση %
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Εισαγωγή
Σκοπός και χρησιμότητα του μαθήματος Μετρήσεις ποσοτήτων
Οικοδομική ομάδα – Ρόλος του Επιμετρητή ποσοτήτων
Ορισμοί – Τεχνική ορολογία
Ιστορικό της επιστήμης των Μετρήσεων στην οικοδομική βιομηχανία

2
2.1
2.2
2.3

Επιμετρητής Ποσοτήτων
Το επάγγελμα του Επιμετρητή Ποσοτήτων
Αρμοδιότητες του Επιμετρητή Ποσοτήτων
Γνώσεις και ικανότητες του Επιμετρητή ποσοτήτων

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Νομοθεσία για εργολάβους - Διεξαγωγή προσφορών – Συμβόλαια εργολαβίας
Νομοθεσία για εργολάβους
Τρόποι διεξαγωγής προσφορών
Κατακύρωση προσφορών
Συμβόλαια εργολαβίας
Πιστοποιητικά πληρωμών
Προκαταβολή – Τραπεζική εγγύηση
Κρατήσεις συμβολαίου
Περίοδος ευθύνης του εργολάβου

4
4.1
4.2

Μέθοδοι μετρήσεων - εκτιμήσεων
Πρόχειρες μέθοδοι
Λεπτομερειακές μέθοδοι

5
5.1
5.2

Ετοιμασία του δελτίου ποσοτήτων
Μέθοδος μέτρησης ’’κατά τμηματική εργασία’’ (Trade method)
Στάδια ετοιμασίας του δελτίου ποσοτήτων

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Δελτίο αναφοράς-Κανονισμοί καταχώρισης και τετραγωνισμού των διαστάσεων
Ονομασία και χρήση των στηλών του δελτίου αναφοράς
Καταχώριση των διαστάσεων στο δελτίο αναφοράς - κανονισμοί
Ειδικές περιπτώσεις καταχώρισης διαστάσεων
Τετραγωνισμός των διαστάσεων στο δελτίο αναφοράς

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Καταγραφή του δελτίου ποσοτήτων
Ονομασία και χρήση των στηλών του δελτίου ποσοτήτων
Καταγραφή του δελτίου ποσοτήτων - κανονισμοί
Τιμολόγηση και κοστολόγηση του δελτίου ποσοτήτων
Περίληψη

8
8.1
8.2
8.3

Προκαταρκτικά
Προκαταρκτική ενημέρωση
Προκαταρκτικές επιμέρους εργασίες – κανονισμοί μέτρησης
Μέτρηση και κοστολόγηση Προκαταρκτικών εργασιών

9
9.1
9.2

Μέτρηση εκσκαφών και χωματουργικών
Κανονισμοί μέτρησης
Μέτρηση και κοστολόγηση εκσκαφών και χωματουργικών εργασιών
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10
10.1
10.2

Μέτρηση σκυροδέματος
Κανονισμοί μέτρησης
Μέτρηση και κοστολόγηση εργασιών σκυροδέματος

11
11.1
11.2

Μέτρηση εργασιών ξυλοτύπου
Κανονισμοί μέτρησης
Μέτρηση και κοστολόγηση εργασιών ξυλοτύπου

12
12.1
12.2
12.3
12.4

Μέτρηση οπλισμού
Κανονισμοί μέτρησης
Βάρος ράβδων οπλισμού ανά διάμετρο
Αναπτυγμένο μήκος διαφόρων σχημάτων ράβδων οπλισμού
Μέτρηση και κοστολόγηση εργασιών οπλισμού σε μεμονωμένα πέδιλα και κολόνες

13
13.1
13.2
13.3

Μέτρηση τοιχοποιίας
Κανονισμοί μέτρησης
Υπολογισμός του μήκους και του ύψους της τοιχοποιίας
Μέτρηση και κοστολόγηση εργασιών τοιχοποιίας

14
14.1
14.2

Μέτρηση επιχρισμάτων
Κανονισμοί μέτρησης
Μέτρηση και κοστολόγηση εργασιών επιχρισμάτων

15
15.1
15.2
15.3

Μέτρηση πατωμάτων
Διαχωρισμός πατωμάτων σε στάδια για σκοπούς μέτρησης
Κανονισμοί μέτρησης
Μέτρηση και κοστολόγηση πατωμάτων

16
16.1
16.2

Μέτρηση επενδύσεων
Κανονισμοί μέτρησης
Μέτρηση και κοστολόγηση επενδύσεων

17
17.1
17.2

Μέτρηση αποχετεύσεων
Κανονισμοί μέτρησης
Μέτρηση και κοστολόγηση εργασιών αποχετεύσεων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΠΕΜΠΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2014

ΩΡΑ

: 8:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Α΄, Β΄ και Γ΄), 19 σελίδες και το
Παράρτημα (σελίδες 8).
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Το Παράρτημα με τα σχέδια οικοδομής

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις στο εξεταστικό δοκίμιο.
Σε περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για τις απαντήσεις, να
χρησιμοποιηθούν τα επιπρόσθετα δελτία αναφοράς (σελ.18 και 19).
2. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
3. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται, να υπολογιστούν σε συνάρτηση με τις δοσμένες
διαστάσεις.
4. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας εντός του πλαισίου, που βρίσκεται στο άνω
αριστερό μέρος του εξώφυλλου.
5. Το Παράρτημα δεν επιστρέφεται.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ (12 ερωτήσεις)
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Να εξηγήσετε τι είναι η προσφορά για την εκτέλεση ενός οικοδομικού έργου.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Να αναφέρετε τι είναι το Συμβόλαιο Εργολαβίας και ποια είναι τα δύο κύρια έγγραφα
που περιλαμβάνει.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3. Να εξηγήσετε τι είναι η τραπεζική εγγύηση και για ποιο λόγο καταβάλλεται.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. Να εξηγήσετε τι είναι το ποσοστό ορίου κράτησης και να αναφέρετε σε ποιο έγγραφο
καθορίζεται.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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5. Το συνολικό εμβαδόν μιας οικοδομής που πρόκειται να ανεγερθεί είναι 1180 m2. Να
υπολογίσετε, κατά προσέγγιση, με τη μέθοδο των συντελεστών, την ποσότητα και το
κόστος των τμηματικών εργασιών του σκυροδέματος και του ξυλοτύπου της οικοδομής,
σύμφωνα με τα πιο κάτω δεδομένα.
1,2 m3/m2
5,5 m2/m2

Εμπειρικός συντελεστής σκυροδέματος
Εμπειρικός συντελεστής ξυλότυπου
Τιμή σκυροδέματος
Τιμή ξυλοτύπου

€ 100,00/m3
€ 20,00/m2

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

6. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση της πιο κάτω τοιχοποιίας πάχους 25 cm, με τούβλα διαστάσεων 30x25x10 cm
και τσιμεντοκονίαμα 1:4.
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7. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 του τοιχώματος ενός κυλινδρικού
ντεπόζιτου νερού, με εξωτερική διάμετρο 5,00 m, ύψος 4,20 m και πάχος τοιχώματος
30 cm.
5,00 m

4,20 m

30 cm

8. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση της επένδυσης στους τοίχους του μπάνιου που φαίνεται στο πιο κάτω σχέδιο.
Η επένδυση θα γίνει με κεραμικά πλακάκια αγοραστικής αξίας € 35/m2 με τη χρήση
ειδικής γόμας. Το ύψος της επένδυσης είναι 2,05 m.

205

Το ύψος της μπανιέρας
είναι 0,60 m.

222

5
9. Να μεταφέρετε στο πιο κάτω δελτίο ποσοτήτων τις ποσότητες του οπλισμού με βάση το
συμπληρωμένο δελτίο αναφοράς που δίνεται. Κατά τη μεταφορά των ποσοτήτων του
οπλισμού να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα (με το βάρος του οπλισμού ανά m) που
επισυνάπτεται στο Παράρτημα (σελ. 8).
Σημείωση: Οπλισμός γενικά στριφτός, χάλυβας υψηλής αντοχής με όριο
διαρροής 500 N/mm2 (S 500).

2/2/

3,95

2/3/

3,95

2/18/

Α/Α

1,50

15,80

23,70

54,00

Υ12 πάνω στις Δ1, Δ2

2/2/

4,95

Υ12 κάτω στις Δ1, Δ2

2/4/

4,95

2/23/

1,50

Υ8 για συνδ. στις Δ1,Δ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

26,00

39,60

69,00

Υ12 πάνω στις Δ3, Δ4

Υ12 κάτω στις Δ3, Δ4

Υ8 για συνδ. στις Δ3,Δ4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ / ΜΟΝ. €

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ ………………………….
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σεντ
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10. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση του ξυλότυπου των σκαλοπατιών και των πλατυσκάλων, με βάση το πιο κάτω
σχέδιο.
10
5

10
5

150

165

150

165

150

Το πλάτος της κλίμακας είναι 1,20 m.

10,60 m

14,60 m

11. Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές
περιγραφές για τη μέτρηση της εκσκαφής μέχρι το προτεινόμενο υψόμετρο - 1,60 m σε
μαλακό έδαφος, όταν το υφιστάμενο υψόμετρο είναι + 0,55 m. Οι διστάσεις του
οικοπέδου φαίνονται στο πιο κάτω σχέδιο.

12,40 m
+ 0,55

 0,00

- 1,60
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12. Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις επιμέρους εργασίες της
τμηματικής εργασίας Αποχετεύσεις:
α) 28,80 m σωληνώσεις αποχετεύσεων με πλαστικές σωλήνες και εξαρτήματα
U.P.V.C. διαμέτρου 100 mm, εκσκαφή αυλακιών, διαμόρφωση κλίσεων των
σωλήνων με άμμο, κάλυψη των σωλήνων με σκυρόδεμα και κλείσιμο των αυλακιών.
β) φρεάτιο σύνδεσης - επιθεώρησης διαστάσεων 75 x 75 cm και βάθους 1,20 m από
οπλισμένο σκυρόδεμα με ματεμένο καπάκι διαστάσεων 40 x 60 cm
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ΜΕΡΟΣ Β΄ (4 ερωτήσεις)
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Να υπολογίσετε το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης στον εργολάβο για ένα
ενδιάμεσο πιστοποιητικό πληρωμής, αν η αξία της εκτελεσθείσας εργασίας μέχρι τις
30/04/2014 είναι € 280000, τα υλικά επί τόπου € 4000, οι προηγούμενες πιστοποιήσεις
€ 205000 και το ποσοστό ορίου κράτησης 5% του ποσού του Συμβολαίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡ. 6
ΠΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ:

ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
01/09/2013 – 31/08/2014
Α/ΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:

€ 400000
€ 40000

Αξία εκτελεσθείσας εργασίας

…………………..

Υλικά επί τόπου

…………………..

Σύνολο

……………………

Κρατήσεις προκαταβολής 10%

……………………

Υπόλοιπο

……………………

Κρατήσεις Συμβολαίου 10%
(μέχρι max. 5% του ποσού του Συμβ.)
Υπόλοιπο

……………………
……………………

Προηγούμενες πιστοποιήσεις

……………………

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

……………………

ΦΠΑ 19%

……………………

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

……………………
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Στο Παράρτημα δίνεται σειρά σχεδίων της οικοδομής της Μαρίας Δημητρίου (αρ.
σχεδίων 1 – 6) όπου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη μέτρηση των εργασιών
που ζητούνται στις υπόλοιπες ερωτήσεις του Μέρους Β΄ και στις ερωτήσεις του
Μέρους Γ΄.
14. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος να καταχωρήσετε στο δελτίο
αναφοράς (σελ. 11) τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση:
α) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στα πέδιλα των κολονών
β) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στις κολόνες
γ) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στις δοκούς της πλάκας οροφής
δ) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στην πλάκα οροφής

15. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του παραρτήματος να καταχωρήσετε στο δελτίο
αναφοράς (σελ. 12) τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση:
α) του ξυλότυπου (συνηθισμένου) των θεμελιοδοκών
β) του ξυλότυπου (συνηθισμένου) περιμετρικά της πλάκας εδάφους
γ) του ξυλότυπου (συνηθισμένου) των κολονών
δ) του ξυλότυπου για ανεπίχριστο σκυρόδεμα της πλάκας οροφής

16. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος να καταχωρήσετε στο δελτίο
αναφοράς (σελ. 13) τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση:
α) του υποστρώματος δαπέδου από σκυρόδεμα κατηγορίας C 25, πάχους 13 cm,
τριφτό στο υπνοδωμάτιο
β) του δαπέδου από κεραμικά πλακάκια αγοραστικής αξίας € 40/m2 στο υπνοδωμάτιο
γ) της κεραμικής τσεκουλαδούρας αγοραστικής αξίας € 6/m στο υπνοδωμάτιο
Σημείωση: Το υπόστρωμα, το δάπεδο και η τσεκουλαδούρα θα συνεχιστούν και
στο χώρο του ερμαριού.
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10
ΜΕΡΟΣ Γ΄ (2 ερωτήσεις)
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος:
α) Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς (σελ. 14) τις διαστάσεις με τις σχετικές
περιγραφές, για τη μέτρηση της εξωτερικής τοιχοποιίας, πάχους 25 cm, με τούβλα
διαστάσεων 30 x 25 x 10 cm και τσιμεντοκονίαμα 1 : 4.
β) Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων.
γ) Να μεταφέρετε όλες τις εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων (σελ. 15).
δ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των τούβλων.
Σημείωση: Να μην υπολογιστούν τα ανώφλια.

18. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος:
α) Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς (σελ. 16) τις διαστάσεις με τις σχετικές
περιγραφές, για τη μέτρηση:
-

του εξωτερικού επιχρίσματος τρία χέρια
του εξωτερικού επιχρίσματος τρία χέρια, για επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν
τα 30 cm πλάτος, περιμετρικά των κουφωμάτων

β) Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων.
γ) Να μεταφέρετε όλες τις επιμέρους εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων (σελ. 17).
Σημείωση: Να μην υπολογιστεί το εξωτερικό επίχρισμα στην άνω και εσωτερική
πλευρά του στηθαίου οροφής.

228

11

ΕΡΩΤΗΣΗ 14
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15
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ΕΡΩΤΗΣΗ 16
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14

ΕΡΩΤΗΣΗ 17
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15

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ ………………………….
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€

€

σεντ

16

ΕΡΩΤΗΣΗ 18
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17

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ ………………………….
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€

€

σεντ
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ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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239

240

241

242
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Α/Α

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)

150 x 115 x 50

170 x 115 x 50

170 x 115 x 50

150 x 115 x 50

150 x 115 x 50

170 x 115 x 50

170 x 115 x 50

150 x 115 x 50

Α/Α

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

ΠΕΔΙΛΑ

50 x 25

70 x 25

70 x 25

50 x 25

50 x 25

70 x 25

70 x 25

50 x 25

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)

ΚΟΛΟΝΕΣ

Δ8

Δ7

Δ6

Δ5

Δ4

Δ3

Δ2

Δ1

Α/Α

-8-

25 x 50

25 x 50

25 x 50

25 x 50

25 x 50

25 x 50

25 x 50

25 x 50

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)

ΔΟΚΟΙ

22

20

18

16

14

12

10

8

Διάμετρος (mm)

2,984

2,466

2,000

1,578

1,208

0,888

0,617

0,395

Βάρος (kg/m)

Βάρος ράβδων οπλισμού

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (157)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1

Εισαγωγή
Έννοιες των όρων “Αρχιτεκτονική δημιουργία” και “Τεχνολογία”
Σκοπός της Αρχιτεκτονικής δημιουργίας
Σημασία και ρόλος της Αρχιτεκτονικής δημιουργίας στη διαμόρφωση του δομημένου και
του φυσικού περιβάλλοντος
Χρήση διαφόρων δομικών υλικών και εφαρμογή βασικών μεθόδων κατασκευής κτιριακών
έργων
Πρωταρχικά Στοιχεία
Σημείο – Γραμμή
Κινήσεις γραμμής
Επίπεδο – Όγκος
Επίπεδο και Όγκος στο δομημένο περιβάλλον.
Μορφή
Ιδιότητες
Πρωταρχικά Σχήματα
Κύκλος, Τρίγωνο, Τετράγωνο Πολύγωνο
Εφαρμογές Πρωταρχικών Σχημάτων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
Πρωταρχικά Στερεά
Κύβος, Πυραμίδα, Κώνος, Σφαίρα, Κύλινδρος
Εφαρμογές Πρωταρχικών Στερεών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
Παραλλαγές των Πρωταρχικών Στερεών
Κανονικές και ακανόνιστες μορφές Πρωταρχικών Στερεών
Μετασχηματισμός Πρωταρχικών Στερεών
Αφαιρετικές και Προσθετικές μορφές Πρωταρχικών Στερεών
Είδη μορφών:
• Γραμμική μορφή
• Ακτινωτή μορφή
• Δικτυωτή μορφή (κάνναβος)
Γεωμετρικές συγκρούσεις
Έκφραση μορφής και επιφάνειας
Υλικό, Υφή, Χρώμα
Μορφή και Χώρος
Στοιχεία προσδιορισμού του χώρου
Οριζόντια στοιχεία (ανυψωμένο, βυθισμένο, υπερυψωμένο)
Κατακόρυφα στοιχεία
Επίπεδα σε σχήμα
Γ,U,…
Παράλληλα επίπεδα
Ανοίγματα στο χώρο (παράθυρα, θύρες)
Σχέση μορφής και κουλτούρας
Οργάνωση μορφών και χώρου/Διάταξη
Τύποι οργανώσεων κτιριακών μορφών:
• Κεντρική
• Γραμμική
• Ακτινωτή
• Συγκεντρωτική
• Δικτυωτή
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5.2

Είδη διατάξεων κτιρίων και κτιριακών συνθέσεων:
• Αξονική
• Συμμετρική
• Ασύμμετρη
• Επανάληψη

6
6.1

Σχεδιομελέτη 1
Διαμόρφωση του χώρου μιας μικρής πλατείας σε πάρκο ή ενός χώρου στην αυλή του
σχολείου τους σε χώρο ψυχαγωγίας και ξεκούρασης, χρησιμοποιώντας τα Πρωταρχικά
Στερεά και Επίπεδα και λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση των μορφών και του χώρου.

7
7.1

Κυκλοφορία
Στοιχεία κυκλοφορίας:
• Προσπέλαση
• Είσοδος
• Διαμόρφωση διακίνησης
• Σχέση διακίνησης και χώρου
• Μορφές χώρου κυκλοφορίας
• Σχέση λειτουργικότητας και σχεδιασμού του χώρου κυκλοφορίας
• Διακίνηση ατόμων με αναπηρίες

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Αναλογίες και Κλίμακα
Κλίμακα δομικών υλικών και κτιρίων
Σωστές αναλογίες και ισορροπημένη διάταξη κτιριακών όγκων
Σωστές αναλογίες και σωστή τοποθέτηση των ανοιγμάτων στις όψεις ενός κτιρίου
Συστήματα Αναλογιών
• Χρυσή Τομή
• Κλασικοί Ρυθμοί
• Θεωρίες της Αναγέννησης
• Modulor
• Ken
• Ανθρωπομετρία/Ανθρώπινη κλίμακα
• Οπτική κλίμακα

9
9.1

Διαδικασία και πορεία της Αρχιτεκτονικής δημιουργίας
• Ανάλυση του προβλήματος
• Ετοιμασία κτιριολογικού προγράμματος
• Συγκέντρωση δεδομένων
• Σύνθεση
• Εναλλακτικές δυνατότητες λύσεων
• Επιλογή της καλύτερης λύσης
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνθεση και την τελική μορφή ενός κτιρίου (πέρα από
την αισθητική, τη σωστή αναλογία και την κλίμακα)
• Πρόσβαση
• Γεωλογία εδάφους
• Κλιματολογικές συνθήκες
• Προσανατολισμός
• Γειτονικά κτίρια
• Λειτουργικότητα
• Οικονομία
• Επιλογή δομικών υλικών και μεθόδου κατασκευής/τεχνολογίας
• Πολιτισμός/Κοινωνικό περιβάλλον
• Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (αρμονία, σωστή ένταξη)
• Πολεοδομικοί/Οικοδομικοί Κανονισμοί

9.2
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10.

Σχεδιομελέτη 2
•
•
•

Σχεδιασμός τουριστικού περιπτέρου σε βουνό ή θάλασσα (εσωτερικός και
εξωτερικός χώρος) ή
Σχεδιασμός και διαμόρφωση χώρου πισίνας με μπαρ και καλυμμένο εξωτερικό
χώρο ή
Σχεδιασμός μικρού κτιρίου που περιλαμβάνει δύο αίθουσες δημιουργικής
απασχόλησης στο σχολείο που φοιτούν οι μαθητές/τριες.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΕΜΠΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2014
: 8:00 – 10:30

ΩΡΑ

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Α΄, Β΄ και Γ΄), 1 σελίδα Α4 και
4 (τέσσερα) φύλλα σχεδίασης Α3 (Φύλλο σχεδίασης 1, Φύλλο σχεδίασης 2,
Φύλλο σχεδίασης 3 και Φύλλο σχεδίασης 4).
Το Μέρος Α΄ βαθμολογείται με 48 Μονάδες, το Μέρος Β΄ βαθμολογείται με 32
Μονάδες και το Μέρος Γ΄ βαθμολογείται με 20 Μονάδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
1. Οι ερωτήσεις 1, 2, 3 και 4 του Μέρους Α΄ να απαντηθούν στο φύλλο σχεδίασης 1.
2. Οι ερωτήσεις 5, 6, 7 και 8 του Μέρους Α΄ να απαντηθούν στο φύλλο σχεδίασης 2.
3. Οι ερωτήσεις 9, 10, 11 και 12 του Μέρους Β΄ να απαντηθούν στο φύλλο σχεδίασης 3.
4. Η ερώτηση 13 του Μέρους Γ΄ να απαντηθεί στο φύλλο σχεδίασης 4.
5. Να αναγράψετε τα στοιχεία σας και στα 4 φύλλα σχεδίασης.
6. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραμμογραφίας και γραφής γραμμάτων και
αριθμών.
7. Όπου απαιτείται σχεδίαση, αυτή να γίνει με το μολύβι.
8. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
9. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου και στένσιλ επίπλων.
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MΑΘΗΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ (158)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
1. Ισοϋψείς καμπύλες
Μέθοδοι χάραξης ισοϋψών καμπύλων.
Υπολογισμός των υψομέτρων σημείων ισοϋψών καμπύλων.
Τομές σε συμπλέγματα ισοϋψών.
Χάρτες με ισοϋψείς – Εφαρμογές.
2. Όγκοι χωματουργικών έργων
Σχεδίαση και εξήγηση μηκοτομών και διατομών σε μια χωματουργική εργασία.
Υπολογισμός όγκου χωματουργικών εργασιών με βάση τις μηκοτομές και διατομές.
Υπολογισμός κλίσης εδάφους.
Υπολογισμός του όγκου γενικών χωματουργικών εργασιών με βάση την κλίση του
εδάφους.
Υπολογισμός του όγκου χωματουργικών εργασιών σε οικοδομικές κατασκευές.
3. Σφάλματα στις μετρήσεις
Βασικές κατηγορίες σφαλμάτων
Αιτίες πρόκλησης των χονδροειδών σφαλμάτων.
Παραδείγματα χονδροειδών σφαλμάτων. Τρόποι αποφυγής τους.
Αιτίες πρόκλησης των συστηματικών σφαλμάτων. Παραδείγματα συστηματικών
σφαλμάτων.
Διόρθωση των μηκών και των εμβαδών που μετρήθηκαν με λανθασμένο μήκος
μετραλύσου.
Αιτίες πρόκλησης των τυχαίων σφαλμάτων.
4. Πολυγωνικές οδεύσεις και καρτεσιανές συντεταγμένες.
Εφαρμογές των πολυγωνικών οδεύσεων.
Μέθοδος όδευσης με καρτεσιανές συντεταγμένες.
Υπολογισμός του ύψους και της αποχής κάθε σημείου της όδευσης.
Πίνακας με όλες τις διορθωμένες τιμές υψών και αποχών.
Υπολογισμός εμβαδού έκτασης γης που περικλείεται από μια κλειστή όδευση.
5. Διαχωρισμός οικοπέδων
Επεξήγηση της διαδικασίας για έκδοση άδειας διαχωρισμού οικοπέδων και αναφορά
στους κανονισμούς του διαχωρισμού.
Οργάνωση και σχεδιασμός της πορείας που ακολουθείται για το διαχωρισμό οικοπέδων.
Αποτύπωση και σχεδίαση των εξωτερικών οροσήμων και της επί τόπου κατάστασης.
Σχεδίαση μηκοτομών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
6. Καμπύλες συναρμογής δρόμων
Είδη καμπυλών συναρμογής δρόμων.
Το κυκλικό τόξο ως καμπύλη συναρμογής για δύο ευθύγραμμα τμήματα. Ορολογία
πορεία χάραξης του κυκλικού τόξου.
Εμπόδια που παρουσιάζονται κατά τη χάραξη του τόξου.
Σχεδίαση καμπυλών συναρμογής δρόμων.
7. Φωτογραμμετρία
Ορισμός και εφαρμογές της φωτογραμμετρίας.
Διαφορές μεταξύ φωτογραφίας και χάρτη.
Σύγκριση αεροφωτογραφίας με ένα χάρτη και αναφορά στα πλεονεκτήματα του κάθε
είδους.
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Τύπου φωτογραμμετρίας. Φωτογραμμετρική απόδοση. Τύποι προβολών.
Κλίμακες κάθετης και κεκλιμένης αεροφωτογραφίας.
Φυσική στερεοσκοπική όραση. Στερεοσκοπική όραση με τη βοήθεια φωτογραφιών.
Τρόποι προσανατολισμού φωτογραφίας στη φωτογραμμετρία.
8. G.P.S. – Σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης.
Ορισμός του Συστήματος Γεωγραφικού Προσδιορισμού θέσης (G.P.S.).
Εφαρμογές του G.P.S. Χρησιμότητα του G.P.S. στην Τοπογραφία.
Γεωμετρία της θέσης των δορυφόρων που εκπέμπουν προς τα όργανα G.P.S.
Λήψη σήματος από το G.P.S.
Εμπόδια στη λήψη του σήματος.
Εφαρμογή του G.P.S. από το Κτηματολόγιο στην Κύπρο.
Επεξήγηση της χρήσης του G.P.S.
Λειτουργία MENU του G.P.S.
Ανάγνωση μετρήσεων του G.P.S.
9. Κυπριακό Σύστημα Πληροφοριών Γης.
Ορισμός του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Γης.
Στόχοι του Κυπριακού Συστήματος Πληροφοριών Γης.
Βάσεις δεδομένων του Κυπριακού Συστήματος Πληροφοριών Γης.
Βασικά στοιχεία μοντέλου δεδομένων του συστήματος.
Στοιχεία των επιπέδων πληροφοριών γεωγραφικού μέρους με τη βοήθεια του
συστήματος GEAS (Geographical Enquiry & Analysis System).
Στάδια διεκπεραίωσης διαχωρισμού οικοπέδων, με τη βοήθεια του GEAS.
Στάδια διεκπεραίωσης απαλλοτρίωσης γης για κατασκευή δρόμου.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν είτε το μάθημα Μηχανική και Κατασκευές, είτε το
μάθημα της Τοπογραφίας.

253

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÙÔÅÑÇÓ ÊÁÉ ÁÍÙÔÁÔÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ
ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ

ÐÁÃÊÕÐÑÉÅÓ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ
2010

ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ (ÉI) ÈÅÙÑÇÔÉÊÇÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ
ÌÁÈÇÌÁ
: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÁ
ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ : ÔÑÉÔÇ, 8 ÉÏÕÍÉÏÕ 2010
ÙÑÁ
: 07.30 - 10.00

Åðéôñåðüìåíç äéÜñêåéá ãñáðôïý 2,5 þñåò (150 ëåðôÜ)

Ôï åîåôáóôéêü äïêßìéï áðïôåëåßôáé áðü ôñßá ìÝñç (Á´, Â´ êáé Ã´) êáé 5 óåëßäåò.

ÏÄÇÃÉÅÓ: ÍÁ ÁÐÁÍÔÇÓÅÔÅ ÓÅ ÏËÅÓ ÔÉÓ ÅÑÙÔÇÓÅÉÓ
 ÅðéôñÝðåôáé ç ÷ñÞóç ìç ðñïãñáììáôéæüìåíçò õðïëïãéóôéêÞò ìç÷áíÞò.
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-2ÌÅÑÏÓ Á´ - ÊÜèå ïñèÞ áðÜíôçóç âáèìïëïãåßôáé ìå 6 ìïíÜäåò

1. Íá áíáöÝñåôå ôÝóóåñá ðëåïíåêôÞìáôá ðïõ Ý÷åé ôï Óýóôçìá Ãåùãñáöéêïý
Ðñïóäéïñéóìïý ÈÝóçò (G.P.S.) óå ó÷Ýóç ìå ôéò óõìâáôéêÝò ìåèüäïõò ÷ùñïìÝôñçóçò.
2. Íá áíáöÝñåôå ôá êýñéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí éóïûøþí êáìðõëþí.
3. Ó Ýíá ÷Üñôç ìå éóïûøåßò êáìðýëåò, ó÷åäéáóìÝíï óå êëßìáêá 1 : 5000, äýï óçìåßá
Á êáé Â âñßóêïíôáé ðÜíù óôéò éóïûøåßò ôùí 236,00 m êáé 239,00 m áíôßóôïé÷á. Áí
ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí äýï óçìåßùí óôï ÷Üñôç åßíáé 12 mm, íá õðïëïãßóåôå ôç
ìåôáîý ôïõò êëßóç.
4. Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôìÞìáôïò ôïõ Íüôéïõ Áãùãïý Ýãéíå äéÜíïéîç åõèýãñáììïõ
áõëáêéïý ìÞêïõò 400 m óå åðßðåäï êáé ïñéæüíôéï Ýäáöïò.
Íá õðïëïãßóåôå ôïí üãêï ôçò åêóêáöÞò óå m3, üôáí ôï ðëÜôïò ôïõ áõëáêéïý åßíáé
150 cm êáé ôï âÜèïò óôçí áñ÷Þ ôïõ áõëáêéïý 240 cm êáé óôï ôÝñìá ôïõ 360 cm.
5. Ãéá ôç óýíäåóç ôçò áðï÷åôåõôéêÞò åãêáôÜóôáóçò êáôïéêßáò ìå ôïí ï÷åôü ôïõ
Êåíôñéêïý Áðï÷åôåõôéêïý ÓõóôÞìáôïò áðáéôåßôáé íá êáôáóêåõáóôåß ôï öñåÜôéï
óýíäåóçò.
Íá õðïëïãßóåôå ôï õøüìåôñï ôïõ ðõèìÝíá ôïõ öñåáôßïõ óýíäåóçò, áí ç ïñéæüíôéá
áðüóôáóç ôïõ ï÷åôïý áðü ôï öñåÜôéï åëÝã÷ïõ åßíáé 4,00 m, ç áíáìåíüìåíç êëßóç
ôïõ óùëÞíá óýíäåóçò åßíáé 4% êáé ôï õøüìåôñï ôïõ êÜôù ìÝñïõò ôïõ óùëÞíá óôï
óçìåßï óýíäåóçò ìå ôïí ï÷åôü åßíáé -2,80 m. (ôï õøüìåôñï ôïõ äñüìïõ = 0,00 m
ðñïóùñéíÞ áöåôçñßá)
6. Ç õøïìåôñéêÞ äéáöïñÜ ìåôáîý äýï óçìåßùí Á êáé Â óôçí åðéöÜíåéá ôïõ åäÜöïõò
åßíáé 25 m. Áí ç ìåôáîý ôïõò êåêëéìÝíç áðüóôáóç åßíáé 201,5 m, íá õðïëïãßóåôå
ôçí åêáôïóôéáßá êëßóç ôïõ åäÜöïõò.
7. Íá åîçãÞóåôå ôé åßíáé ç Öùôïãñáììåôñßá êáé íá áíáöÝñåôå äýï åöáñìïãÝò ôçò.
8. Ç áðüóôáóç ìåôáîý äýï óçìåßùí ðïõ ìåôñÞèçêå ìå ìåôñïôñáéíßá ôùí 50,00 m
âñÝèçêå íá åßíáé 584,56 m. ÌåôÜ áðü ó÷åôéêü Ýëåã÷ï ôçò ìåôñïôáéíßáò, äéáðéóôþèçêå
üôé ôï ðñáãìáôéêü ôçò ìÞêïò åßíáé 49,94 m. Íá âñåßôå ôçí ðñáãìáôéêÞ áðüóôáóç
ìåôáîý ôùí äýï óçìåßùí.

.../ 3
255

-3ÌÅÑÏÓ Â´  ÊÜèå ïñèÞ áðÜíôçóç âáèìïëïãåßôáé ìå 8 ìïíÜäåò

9. Óôçí êëåéóôÞ üäåõóç ôïõ ó÷Þìáôïò 1, ôï ìáãíçôéêü áæéìïýèéï ôçò åõèåßáò ÂÃ åßíáé
125°. Íá õðïëïãßóåôå ôï ìáãíçôéêü áæéìïýèéï ôçò åõèåßáò ÁÄ.
B

70°

A

Ã

120°
101°
Ä

Ó×ÇÌÁ1

10. Óå ìéá ðñïôåéíüìåíç åêóêáöÞ ãéá äñüìï, ôá åìâáäÜ ôùí êáôÜ ðëÜôïò ôïìþí
ìåôñÞèçêáí ìå åìâáäüìåôñï êáé âñÝèçêáí üðùò ðéï êÜôù:
Áðüóôáóç ìåôáîý ôïìþí (m)
Eìâáäüí ôïìþí (m2)

49,5

20
52,8

20
70,2

20
64,5

20
48,3

20
52,7

Ná õðïëïãßóåôå ôïí üãêï ôçò åêóêáöÞò.

11. Ç åðé÷ùìÜôùóç ôïõ ó÷Þìáôïò 2 Ý÷åé ìïñöÞ éóïóêåëïýò ôñáðåæïåéäïýò ðñßóìáôïò
ìå áêñáßåò äéáôïìÝò üðùò öáßíïíôáé óôá ó÷Þìáôá á êáé â. Áí ôï ìÞêïò ôçò
åðé÷ùìÜôùóçò åßíáé 80,00 m, íá õðïëïãßóåôå ôïí üãêï ôçò.
14,00 m
+63,20

H
ËÉÓ

1:

2

K

+60,20

(á)
14,00 m
+59,30

H
ËÉÓ

1:

2
+57,30

K

(â)

Ó×ÇÌÁ 2
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-412. Ôï ôåìÜ÷éï ãçò ÁÂÃ, ðïõ öáßíåôáé óôï ó÷Þìá 3, åßíáé ó÷åäéáóìÝíï óå êëßìáêá
1:1000. Íá õðïëïãßóåôå ôï åìâáäüí ôïõ óå m2.
B

0m
,00

30°

m

A

32

50,0

65,00

m
Ã

KËÉÌÁÊÁ 1:1000

Ó×ÇÌÁ 3

ÌÅÑÏÓ Ã´  ÊÜèå ïñèÞ áðÜíôçóç âáèìïëïãåßôáé ìå 10 ìïíÜäåò

13. Óôï ó÷Þìá 4 ðáñïõóéÜæåôáé ôåìÜ÷éï ãçò ìå ôá õöéóôÜìåíá õøüìåôñá. Íá õðïëïãßóåôå
ôïí üãêï ôçò åêóêáöÞò åÜí ôï ðñïôåéíüìåíï õøüìåôñï åêóêáöÞò åßíáé 10,00 m.
(Ïé äéáóôÜóåéò êáé ôá õøüìåôñá åßíáé óå m).

17,00

18,50

19,30

15,50

16,80

17,50

18,40

14,00

15,00

16,00

15,00 m

15,00 m

16,50

15,00 m

15,00 m

15,00 m

Ó×ÇÌÁ 4

14. H êÜôïøç ôïõ ó÷Þìáôïò 5 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç óå êëßìáêá 1:200.
Íá ó÷åäéÜóåôå ôçí ôïìÞ Á-Á óå êëßìáêá êáôáêüñõöïõ Üîïíá (õøþí) 1:50 êáé óå
êëßìáêá ïñéæüíôéïõ Üîïíá (ìçêþí) 1:200.
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53

53

54

54

53

52

51
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A

A

Ó×ÇÌÁ 5

ÔÅËÏÓ ÄÏÊÉÌÉÏÕ
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ΜΑΘΖΜΑ: ΠΟΛΗΤΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ (159)
Γιάπκεια εξέηαζηρ: 3 ψξεο
Δξεηαζηικό δοκίμιο: Θα απνηειείηαη
δηαβαζκηζκέλεο γηα λα απαληεζνχλ φιεο.

απφ

5

εξσηήζεηο/αζθήζεηο

δηαθφξσλ

ηχπσλ

Δξεηαζηέα ύλη:
Ζ αξίζκεζε ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνινπζνχλ δελ αληηζηνηρεί κε ηελ αξίζκεζε ησλ θεθαιαίσλ
ηνπ βηβιίνπ ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο Γ΄ Λπθείνπ.
Αλαιπηηθά ε εμεηαζηέα χιε πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ:
1. Διζαγωγή
Αληηθείκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. Κιάδνη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο.
Σν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ. Οηθνλνκηθή αξρή ή νηθνλνκηθφ αμίσκα.
Παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο. Οηθνλνκηθφ θχθισκα.
2. Ανάγκερ  Αγαθά  Χπηζιμόηηηα
Αλάγθεο (Έλλνηα, δηαθξίζεηο, ηδηφηεηεο, δεκηνπξγία αλαγθψλ, ηεξάξρεζε θαη ηθαλνπνίεζε
αλαγθψλ).
Αγαζά (Έλλνηα, Διεχζεξα θαη Οηθνλνκηθά αγαζά, Καηεγνξίεο Οηθνλνκηθψλ αγαζψλ).
Χξεζηκφηεηα (Έλλνηα, πλνιηθή θαη Οξηαθή Χξεζηκφηεηα, Κακπχιεο πλνιηθήο θαη Οξηαθήο
Χξεζηκφηεηαο, Νφκνο ηεο Φζίλνπζαο Οξηαθήο Χξεζηκφηεηαο θαη Ηζνξξνπία Καηαλαισηή).
3. Παπαγωγή και Σςνηελεζηέρ ηηρ Παπαγωγήρ
Έλλνηα ηεο Παξαγσγήο. Κιάδνη θαη Σνκείο ηεο Παξαγσγήο.
πληειεζηέο ηεο Παξαγσγήο (Έλλνηα θαη ηδηφηεηεο ησλ πληειεζηψλ Παξαγσγήο, νη
ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο Δξγαζία, Φχζε ή Έδαθνο, Κεθάιαην, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα).
πλδπαζκφο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ρξφλνο ζηελ παξαγσγή.
πλάξηεζε Παξαγσγήο. Νφκνο ηεο Φζίλνπζαο Απφδνζεο θαη Ηζνξξνπία Παξαγσγνχ.
Παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο.
4. Κόζηορ παπαγωγήρ
Γεληθά. Έλλνηα θαη πεξηερφκελν ηνπ Κφζηνπο. Ηδησηηθφ θαη Κνηλσληθφ Κφζηνο.
Κφζηνο Παξαγσγήο ζηε Βξαρπρξφληα πεξίνδν. ηαζεξφ, Μεηαβιεηφ θαη πλνιηθφ θφζηνο.
Μέζν ηαζεξφ, Μέζν Μεηαβιεηφ θαη Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο. Σν Οξηαθφ Κφζηνο θαη ε
ζεκαζία ηνπ. (Αθαιπούνηαι: ηο Κόζηορ Παπαγωγήρ ζηη Μακποσπόνια πεπίοδο και οι
Οικονομίερ και Ανηιοικονομίερ Κλίμακαρ).
5. Σσημαηιζμόρ ηων Τιμών
Γεληθά. Εήηεζε (Έλλνηα θαη Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο, Κακπχιε Εήηεζεο - Νφκνο ηεο
Εήηεζεο, Μεηαβνιή ζηνπο Πξνζδηνξηζηηθνχο Παξάγνληεο ηεο Εήηεζεο).
Πξνζθνξά (Έλλνηα θαη Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο ηεο Πξνζθνξάο, Κακπχιε Πξνζθνξάο Νφκνο ηεο Πξνζθνξάο, Μεηαβνιή ζηνπο Πξνζδηνξηζηηθνχο Παξάγνληεο ηεο Πξνζθνξάο).
Ηζνξξνπία Πξνζθνξάο θαη Εήηεζεο (Πξνζδηνξηζκφο ηεο Σηκήο Ηζνξξνπίαο, Μεηαβνιέο ηεο
Σηκήο Ηζνξξνπίαο).
6. Δλαζηικόηηηα Εήηηζηρ και Πποζθοπάρ
Γεληθά. Διαζηηθφηεηα Εήηεζεο (Έλλνηα θαη κέηξεζε ηεο Διαζηηθφηεηαο Εήηεζεο,
Χαξαθηεξηζηηθέο Σηκέο ή Βαζκνί Διαζηηθφηεηαο Εήηεζεο, Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο ηεο
Διαζηηθφηεηαο Εήηεζεο, Διαζηηθφηεηα Εήηεζεο θαη πλνιηθή Γαπάλε γηα ην αγαζφ,
Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο ηεο Διαζηηθφηεηαο Εήηεζεο).
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7. Μοπθέρ Αγοπάρ και Σςμπεπιθοπά Δπισειπήζεων
Έλλνηα θαη κνξθέο ηεο αγνξάο. Πιήξεο ή Σέιεηνο Αληαγσληζκφο (Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά,
Εήηεζε θαη Έζνδα, Βξαρπρξφληα Ηζνξξνπία ηεο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο (ζύγκπιζη
ζςνολικού εζόδος και ζςνολικού κόζηοςρ μόνο).
9. Δθνικό Διζόδημα - Βιοηικό Δπίπεδο
Γεληθά. Δζληθφ Πξντφλ - Δζληθφ Δηζφδεκα - Δζληθή Γαπάλε.
Δζληθά θαη Δγρψξηα Οηθνλνκηθά Μεγέζε: Δζληθφ θαη Δγρψξην Πξντφλ, Δζληθφ θαη Δγρψξην
Δηζφδεκα, Δζληθή θαη Δγρψξηα Γαπάλε.
Αθαζάξηζηα θαη Καζαξά Οηθνλνκηθά Μεγέζε. Σηκέο ππνινγηζκνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ.
Μέηξεζε Δζληθνχ θαη Δγρψξηνπ Πξντφληνο. Μέηξεζε Δζληθνχ θαη Δγρψξηνπ Δηζνδήκαηνο.
Δζληθφ, Πξνζσπηθφ θαη Γηαζέζηκν Δηζφδεκα (Αθαιπείηαι: η Μέηπηζη Δθνικήρ και Δγσώπιαρ
Γαπάνηρ).
Πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο κέηξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Απνπιεζσξηζκφο ησλ
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Καηά Κεθαιή Δηζφδεκα θαη Βηνηηθφ Δπίπεδν.
11.Χπήμα και αξία ηος σπήμαηορ
Αληηπξαγκαηηζκφο θαη ρξήκα. Λεηηνπξγίεο ηνπ ρξήκαηνο. Ηδηφηεηεο ηνπ ρξήκαηνο. Μνξθέο
ζχγρξνλνπ ρξήκαηνο. Αγνξαζηηθή αμία ηνπ ρξήκαηνο. Πνζνηηθή ζεσξία ηνπ ρξήκαηνο. Ζ
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ην ΔΚΣ, ην Δπξσζχζηεκα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΚΣ. Ζ άζθεζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο απφ ηελ ΔΚΣ.
(Αθαιπείηαι: Μέζα Νομιζμαηικήρ πολιηικήρ, ζελίδερ 352-355).
12. Πληθωπιζμόρ  Ανεπγία
Σν πξφβιεκα ηνπ Πιεζσξηζκνχ (Έλλνηα θαη Ρπζκφο Πιεζσξηζκνχ, Αίηηα θαη Δίδε
Πιεζσξηζκνχ, πλέπεηεο ηνπ Πιεζσξηζκνχ, Μέηξα Καηαπνιέκεζεο ηνπ Πιεζσξηζκνχ).
Σν πξφβιεκα ηεο Αλεξγίαο (Απαζρφιεζε θαη Αλεξγία, Έλλνηα θαη Μέηξεζε Αλεξγίαο, Μνξθέο
ή Δίδε Αλεξγίαο, πλέπεηεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Αλεξγίαο).
Σν πξφβιεκα ηνπ ηαζηκνπιεζσξηζκνχ.
13. Οικονομικέρ Γιακςμάνζειρ.
Έλλνηα θαη Γηαθξίζεηο ησλ Οηθ. Γηαθπκάλζεσλ.
Φάζεηο θαη Χαξαθηεξηζηηθά ησλ θάζεσλ ησλ Οηθ. Γηαθπκάλζεσλ.
Αίηηα θαη Θεσξίεο ησλ Οηθ. Γηαθπκάλζεσλ.
Δμνκάιπλζε θαη Πξφβιεςε ησλ Οηθ. Γηαθπκάλζεσλ.
14. Γημόζια Οικονομικά
Μέηξα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Γεκφζηεο Γαπάλεο.
Γεκφζηα Έζνδα (Φνξνινγία - Άκεζνη θαη Έκκεζνη Φφξνη, Γεκφζηνο Γαλεηζκφο - Γεκφζην
Χξένο). Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο.
15. Γιεθνείρ Σςναλλαγέρ – Γιεθνέρ Δμπόπιο
Γεληθά.
Απφιπην θαη πγθξηηηθφ Πιενλέθηεκα.
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ – Σν Δμσηεξηθφ Δκπφξην ηεο Δ.Δ.
Ηζνδχγην Πιεξσκψλ.
πλάιιαγκα, πλαιιαγκαηηθέο Ηζνηηκίεο, Αγνξά πλαιιάγκαηνο θαη Μεηαηξνπή.
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014
8:00 – 11:00

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.



Οι απαντήσεις να είναι σαφείς, ακριβείς και περιεκτικές.



Όλοι οι υπολογισμοί να φαίνονται στο τετράδιο των απαντήσεων σας.



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΕΡΩΤΗΣΗ Α΄ (Μονάδες 20)
1. ∆ίνεται ο πιο κάτω πίνακας ζήτησης δύο (2) προϊόντων:
Προϊόν Α

Προϊόν Β

Τιμή
€

Ζητούμενη ποσότητα
κιλά

Τιμή
€

Ζητούμενη ποσότητα
κιλά

20

800

20

900

30

700

30

500

40

600

40

100

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος Α, όταν η τιμή αυξάνεται
από €30 σε €40. Να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του προϊόντος, με βάση το βαθμό
ελαστικότητας που θα βρείτε.
(Μονάδες 2)
β) Να υπολογίσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το
προϊόν Α, στην περίπτωση αύξησης της τιμής από €30 σε €40.
(Μονάδες 2)
γ) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος Β, όταν η τιμή αυξάνεται
από €30 σε €40. Να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του προϊόντος, με βάση το βαθμό
ελαστικότητας που θα βρείτε.
(Μονάδες 2)
δ) Να υπολογίσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το
προϊόν Β, στην περίπτωση αύξησης της τιμής από €30 σε €40.
(Μονάδες 2)
ε) Όταν το κράτος επιδιώκει αύξηση των φορολογικών του εσόδων, σε ποιο από τα
δύο προϊόντα επιλέγει να επιβάλει φόρο κατανάλωσης και γιατί;
(Μονάδες 2)
2. ∆ίνεται ο πιο κάτω πίνακας προσφοράς και ζήτησης των κοτόπουλων:

ΤΙΜΗ
€

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(κιλά)

(κιλά)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΖΗΤΗΣΗΣ
(κιλά)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κιλά)

5

100

700

4

200

500

3

500

0

2

300

400

1

100

700

2
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Ζητείται:
α) Να αντιγράψετε στο τετράδιο σας και να συμπληρώσετε τον πιο πάνω πίνακα.
(Μονάδες 5)
β) Να κατασκευάσετε σε διάγραμμα τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς.
(Μονάδες 4)
γ) Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.

(Μονάδες 1)
(Σύνολο Μονάδων 20)

ΕΡΩΤΗΣΗ Β΄ (Μονάδες 20)
1. Ο Κ. Φλωρεντιάδης αποχώρησε, στις 31 ∆εκεμβρίου 2012, από την επιχείρηση όπου
εργαζόταν ως υπάλληλος με ετήσιο μισθό €30.000. Την 1ην Ιανουαρίου 2013 ίδρυσε
τη δική του επιχείρηση. Για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής του, απέσυρε τις
καταθέσεις του, αξίας €20.000 που είχε στην τράπεζα με επιτόκιο 4% ετησίως και
αγόρασε εξοπλισμό ίσης αξίας. Επιπρόσθετα δανείστηκε €40.000 με επιτόκιο 5%.
Στο τέλος του 2013, παρουσιάζονται στα λογιστικά του βιβλία μεταξύ άλλων και τα
ακόλουθα στοιχεία:
€
Εισπράξεις από πωλήσεις

100.000

Μισθοί υπαλλήλων

26.000

Ενοίκιο κτηρίου που ανήκει σε τρίτο

8.000

∆ιάφορα άλλα έξοδα (ηλεκτρισμός, τηλέφωνα κλπ)

12.000

Το φυσιολογικό κέρδος καθορίστηκε από τον επιχειρηματία σε €16.000.
Ζητείται:
α) Το Φανερό Κόστος.

(Μονάδες 4)

β) Το Αφανές Κόστος.

(Μονάδες 3)

γ) Το Οικονομικό Κέρδος.

(Μονάδες 2)

δ) Το Συνολικό Κέρδος του επιχειρηματία για το 2013.

(Μονάδες 1)

Σημείωση: Να δείξετε όλους του υπολογισμούς σας ονομάζοντας κάθε ποσό που
καταγράφετε.

3
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2. Να αναφέρετε ποια μεταβλητά έξοδα καλούνται αναλογικά, φθίνοντα και αύξοντα και
να εξηγήσετε με αριθμητικό παράδειγμα την κάθε περίπτωση.
(Μονάδες 3)
3. Τι είναι το οριακό κόστος, πώς υπολογίζεται και ποια η σημασία του στις
επιχειρηματικές αποφάσεις;
(Μονάδες 4)
4. Μια επιχείρηση παραγωγής τηλεοράσεων έχει σταθερό ετήσιο κόστος €20.000 και
μέσο μεταβλητό κόστος €50. Αν η παραγωγή ανέλθει στις 1 000 μονάδες, να
υπολογίσετε το μέσο κόστος.
(Μονάδες 3)
(Σύνολο Μονάδων 20)
ΕΡΩΤΗΣΗ Γ΄ (Μονάδες 20)
1. ∆ίνονται τα πιο κάτω υποθετικά δεδομένα μιας οικονομίας:
€ εκ.
Μισθοί και ημερομίσθια υπαλλήλων

800

Ενοίκια

120

Τόκοι

70

Αδιανέμητα κέρδη μετοχικών εταιρειών

120

Μερίσματα μετοχικών εταιρειών

90

Επιδοτήσεις

25

Άμεσοι φόροι

120

Έμμεσοι φόροι

90

Εισοδήματα από το εξωτερικό

130

Εισοδήματα προς το εξωτερικό

40

Αποσβέσεις

45

Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

60

Ζητείται:
α) Το Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα σε τιμές συντελεστών.

(Μονάδες 6)

β) Το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα σε τιμές αγοράς.

(Μονάδες 4)

γ) Το Καθαρό Εθνικό Εισόδημα σε τιμές αγοράς.

(Μονάδες 1)

4
264

2. Κατά τη διάρκεια του 2013 μια μεταλλευτική εταιρεία εξόρυξε μετάλλευμα σιδήρου
αξίας €80.000 και το πούλησε σε ένα χυτήριο μετάλλων. Το χυτήριο μετάλλων μετά
από την επεξεργασία του μεταλλεύματος παρήγαγε ράβδους σιδήρου και τους
πούλησε σε μια βιομηχανία προς €130.000. Η βιομηχανία χρησιμοποίησε τους
ράβδους σιδήρου και παρήγαγε γεωργικά εργαλεία συνολικής αξίας €220.000 και τα
διέθεσε σε καταστήματα γεωργικών εργαλείων. Τα καταστήματα των γεωργικών
εργαλείων πούλησαν τα εργαλεία σε γεωργούς και εισέπραξαν €280.000.
Η αξία του αρχικού αποθέματος στα καταστήματα των γεωργικών εργαλείων ήταν
€25.000 και του τελικού αποθέματος €37.000.
Ζητείται:
Να υπολογίσετε την αξία του τελικού προϊόντος που θα συμπεριληφθεί στο εθνικό ή
εγχώριο προϊόν:
α) Με τη μέθοδο της τελικής αξίας.

(Μονάδες 1,5)

β) Με τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας.

(Μονάδες 7,5)
(Σύνολο Μονάδων 20)

ΕΡΩΤΗΣΗ ∆΄ (Μονάδες 20)
1. ∆ίνονται τα πιο κάτω υποθετικά στοιχεία για την κυπριακή οικονομία που αφορούν το
έτος 2013:
€ εκ.
Εξαγωγές

200

Εισαγωγές

1.900

∆άνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

3.700

Έσοδα από τον Τουρισμό

5.800

Εξυπηρέτηση εξωτερικού δημόσιου χρέους

1.900

∆απάνες κυπρίων φοιτητών στο εξωτερικό
∆άνεια από το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο

800

Τόκοι και μερίσματα από επενδύσεις κυπρίων στο εξωτερικό
Επενδύσεις κυπρίων στο εξωτερικό

2.000
500
3.500

Εισροές κεφαλαίων από την παραχώρηση αδειών εξόρυξης
υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου

500

∆απάνες κυπρίων τουριστών στο εξωτερικό

100

5
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Ζητείται:
α) Το Εμπορικό Ισοζύγιο

(Μονάδες 1,5)

β) Το Ισοζύγιο Άδηλων Πόρων

(Μονάδες 3)

γ) Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

(Μονάδες 1,5)

δ) Το Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων

(Μονάδες 3)

ε) Το Ισοζύγιο Πληρωμών

(Μονάδες 1)

2. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποιο είναι το σημαντικότερο Ισοζύγιο για την Κύπρο.
(Μονάδες 3)
3. Πρόσφατα η Κυπριακή ∆ημοκρατία προχώρησε στην έκδοση Ομολόγου διάρκειας
6 χρόνων με επιτόκιο 5,75%, σε μια προσπάθεια δανεισμού της, πέραν των δανείων
που έχει λάβει από ∆ιεθνείς Οργανισμούς και την Τρόικα.
α) Γιατί το Κράτος καταφεύγει σε δανεισμό;

(Μονάδες 2)

β) Να αναφέρετε ποιες μορφές δημόσιου χρέους υπάρχουν.

(Μονάδες 1)

γ) Τι προβλέπει η συνθήκη του Μάαστριχτ για το δημόσιο χρέος και γιατί πρέπει μια
χώρα να διατηρεί το ύψος του δημόσιου χρέους της σε λογικά επίπεδα; (Μονάδες 4)
(Σύνολο Μονάδων 20)
ΕΡΩΤΗΣΗ Ε΄ (Μονάδες 20)
1. Ο Νικηφόρος Χριστοδούλου είναι διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας κατασκευής
αρτοποιημάτων «ΑΡΤΟΣ» Λτδ με μηνιαίο μισθό €4.500. Ο Σωκράτης Περικλέους
είναι λογιστής στην ίδια εταιρεία με μηνιαίο μισθό €2.000. Και οι δύο υπάλληλοι
αμείβονται επιπλέον και με 13ον μισθό. Οι συντελεστές υπολογισμού του Φόρου
Εισοδήματος είναι οι ακόλουθοι:
Φορολογητέο
Εισόδημα

Φορολογικός
Συντελεστής

€
0

-

%
19.500

0

19.501 - 28.000

20

28.001 - 36.300

25

36301

- 60.000

30

60.001

και άνω

35

Ζητείται:
Να υπολογίσετε το Φόρο Εισοδήματος του Νικηφόρου Χριστοδούλου και του Σωκράτη
Περικλέους για το 2013.
(Μονάδες 9)
6
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2. Τον ∆εκέμβριο 2013, ο Νικηφόρος Χριστοδούλου και ο Σωκράτης Περικλέους
αγόρασαν οικιακό εξοπλισμό συνολικής αξίας €23.600 που περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 18%.

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε το ποσό του Φ.Π.Α. που πλήρωσε ο καθένας.

(Μονάδες 2)

β) Να εξηγήσετε, με αριθμητικούς υπολογισμούς, για ποιον από τους δύο αγοραστές ο
Φ.Π.Α. είναι κοινωνικά πιο άδικος και να το σχολιάσετε.
(Μονάδες 3)
3. Ποια μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής λαμβάνει το κράτος σε
περιόδους ύφεσης και ανεργίας;
(Μονάδες 6)
(Σύνολο Μονάδων 20)
(ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 100)

---ΤΕΛΟΣ ---

7
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (160)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Σκοπός του μαθήματος, ορισμοί, μέτρα ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής και εργονομίας στους
χώρους εργασίας
Κλιματισμός – Θέρμανση, ψύξη, ύγρανση, αφύγρανση, αερισμός και εξαερισμός
Σκοπός - Κατηγορίες των συστημάτων Κλιματισμού - Θέρμανσης, ψύξης, ύγρανσης, αφύγρανσης, αερισμού
και εξαερισμού
Χαρακτηριστικά του αέρα - Συνθήκες άνεσης σε κλιματιζόμενους χώρους
Τρόποι και μέσα μετάδοσης της θερμότητας και μέσα μεταφοράς της θερμότητας
Συστήματα κεντρικής θέρμανσης με αέρα
Εισαγωγή – Ορισμοί
Σκοπός - Είδη των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με αέρα
Κατασκευή - Κύρια μέρη – Εγκατάσταση - Λειτουργία -Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση των συστημάτων
κεντρικής θέρμανσης με αέρα
Συστήματα ψύξης
Θεωρία και βασικοί κανόνες
Σύσταση του αέρα – Χαρακτηριστικά του αέρα –Συνθήκες άνεσης σε κλειστούς χώρους
Ψυκτικά μέσα/ψυκτικός κύκλος, ψυκτικές εγκαταστάσεις συμπίεσης
Συσκευές και μηχανήματα κλιματισμού, συμπιεστές, συμπυκνωτές (υγροποιητές), εξατμιστές, ανεμιστήρες,
ψύκτες νερού (Water Chillers)
Όργανα ρύθμισης και ελέγχου
Συστήματα κλιματισμού – ψύξης
Σκοπός των συστημάτων κλιματισμού
Είδη συστημάτων κλιματισμού – ψύξης, τοπικά συστήματα, κεντρικά συστήματα και πολυδιαιρούμενα κεντρικά
συστήματα (VRV) μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου
Κατασκευή – Κύρια μέρη – Εγκατάσταση – Λειτουργία –Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση των τοπικών και
κεντρικών μονάδων κλιματισμού
Συνδυασμένα συστήματα κλιματισμού (Θέρμανση – Ψύξη)
Σκοπός – Είδη των συνδυασμένων συστημάτων κλιματισμού, συστήματα αερίου – νερού – αέρα, συστήματα
αερίου – αέρα, συνδυασμένα συστήματα λέβητα – ψύκτη, συνδυασμένα συστήματα heat pump νερού ή λέβητα
και ψύκτη νερού
Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση των συνδυασμένων
συστημάτων κλιματισμού – ψύξης
Συστήματα αερισμού και εξαερισμού
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη – Εγκατάσταση-–Έλεγχος – Λειτουργία – Βλάβες – Συντήρηση
συστημάτων αερισμού και εξαερισμού χώρων
Εξαερισμός χώρων με ειδικές συνθήκες (κουζίνες, αποχωρητήρια, μηχανοστάσια, χώροι στάθμευσης)
Απλές μέθοδοι υπολογισμού της ποσότητας αέρα για αερισμό και εξαερισμό χώρων

268

Όργανα αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων Κλιματισμού – Θέρμανσης, ψύξης, ύγρανσης,
αφύγρανσης, αερισμού και εξαερισμού
Αναγκαιότητα και χρήση των οργάνων αυτοματισμού και ελέγχου
Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση των
οργάνων αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων κλιματισμού – θέρμανσης, ψύξης, ύγρανσης,
αφύγρανσης
Υπολογισμοί θερμαντικών φορτίων
Επιθυμητή θερμοκρασία, θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ροή της θερμότητας διαμέσου στερεών
τοιχωμάτων, προσαυξήσεις επί των απωλειών θερμότητας, θέρμανση του εισερχόμενου αέρα, έντυπο
υπολογισμού θερμικών απωλειών
Εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων
Πετρέλαιο (καθαρό, ακάθαρτο, μαζούτ), αποθήκευση, διασωληνώσεις, εξαρτήματα και ασφαλιστικές δικλείδες
πετρελαίου
Προδιαγραφές υγρών καυσίμων
Έλεγχος – βλάβες – συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων
Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) - Συστήματα κολυμβητικών δεξαμενών
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Συντήρηση και
επιδιόρθωση κολυμβητικών δεξαμενών
Πηγές του νερού κολυμβητικών δεξαμενών - Επεξεργασία του νερού
Συνήθη προβλήματα κολυμβητικών δεξαμενών
Υφιστάμενη νομοθεσία και κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τη χρήση κολυμβητικών δεξαμενών
Συστήματα κολυμβητικών δεξαμενών
Σύστημα φιλτραρίσματος του νερού
Το νερό και οι ιδιότητες του – Σκοπός του φιλτραρίσματος του νερού
Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση
συστημάτων φιλτραρίσματος του νερού
Σύστημα θέρμανσης του νερού
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες - Συντήρηση
συστημάτων θέρμανσης του νερού
Συστήματα Αυτόματης Διατήρησης της στάθμης του νερού
Σύστημα αυτόματης υπερχείλισης
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία συστημάτων υπερχείλισης
Σύστημα αναρρόφησης
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση
συστημάτων αναρρόφησης
Συστήματα διατήρησης και ελέγχου της ποιότητας του νερού, χλωρίωσης, οζόνωσης, αυτόματου ελέγχου pH
Εγκατάσταση, λειτουργία και έλεγχος των πιο πάνω συστημάτων κολυμβητικών δεξαμενών
Προστασία του περιβάλλοντος
Επίδραση της βιομηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον, περιβαλλοντικά προβλήματα, μέτρα αντιμετώπισης
τους, περιβαλλοντική συνείδηση, εναλλακτικές – ήπιες πηγές ενέργειας
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Οργάνωση εργασίας
Σκοπός της οργάνωσης εργασίας - ορισμοί
Μέθοδοι παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, μέθοδοι χρονομέτρησης εργασιών υδραυλικών, θερμικών και
ψυκτικών εγκαταστάσεων
Οργανωτική δομή και λειτουργική διάθρωση επιχειρήσεων κατασκευής, συντήρησης και διαχείρισης
υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών έργων
Κοστολόγηση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων
Σκοπός της κοστολόγησης των υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων – ορισμοί, μέθοδοι
κοστολόγησης της κατασκευής, της συντήρησης και της διαχείρισης υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών
έργων.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης : Τρίτη 7 Ιουνίου 2011
7:30 – 10:00
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και έξη (6) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α: Δώδεκα (12) ερωτήσεις .
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1- 5 να γράψετε την ορθή απάντηση.
1. Η αντλία θερμότητας αντιστρέφει το ψυκτικό κύκλο με την βοήθεια της
(α)
(β)
(γ)
(δ)

διοδικής βαλβίδας
τριοδικής βαλβίδας
τετραοδικής βαλβίδας
πενταοδικής βαλβίδας.

2. Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης είναι η θερμότητα που παίρνει το ψυκτικό υγρό
(α)
(β)
(γ)
(δ)

κατά λάθος μέσα στο συμπιεστή
μέσα στον ατμοποιητή
μέσα στο συμπυκνωτή
λόγω λανθασμένης εκτονωτικής βαλβίδας.

3 Ο πύργος ψύξης στα συστήματα κλιματισμού είναι απαραίτητος, όταν ο
συμπυκνωτής του ψύκτη είναι
(α)
(β)
(γ)
(δ)

αερόψυκτος με φυσική κυκλοφορία του αέρα
υδρόψυκτος
αερόψυκτος με βεβιασμένη κυκλοφορία του αέρα
υδρόψυκτος με ανεμιστήρα.

4. Η αντλία μιας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη
τη(ν)
(α)
(β)
(γ)
(δ)

χωρητικότητα σε νερό και την επιφάνεια της πισίνας
χωρητικότητα σε νερό και το βάθος της πισίνας
χωρητικότητα σε νερό και τις ώρες μιας εναλλαγής του νερού της πισίνας
επιφάνεια και τις ώρες μιας εναλλαγής του νερού της πισίνας.

5. Το όζον καταστρέφεται από ψυκτικά μέσα που περιέχουν:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Φθόριο
Άζωτο
Χλώριο
Άνθρακα .
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6. Να επιλέξετε δύο (2) από τα παρακάτω χαρακτηριστικά του αέρα που ρυθμίζουν τα
στόμια αέρα ( γρίλιες) σε ένα σύστημα κλιματισμού:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
7.

υγρασία
κατεύθυνση ροής
θερμοκρασία
ποσότητα του αέρα.

Να συσχετίσετε τα μέρη μιας συσκευής κλιματισμού διαιρεμένου τύπου που
αναγράφονται στη στήλη Α με μια μόνο λειτουργία που αναγράφεται στη στήλη Β.
Στήλη Α
(α)
(β)
(γ)
(δ)

8.

Στήλη Β

συμπιεστής
ατμοποιητής
εκτονωτική βαλβίδα
συμπυκνωτής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

εξαερώνει το ψυκτικό μέσο
υγροποιεί το ψυκτικό μέσο
απορροφά ψυκτικό υγρό
χαμηλώνει την πίεση του ψυκτικού μέσου
σταθεροποιεί την πίεση του ψυκτικού μέσου
ανεβάζει την πίεση του ψυκτικού μέσου

Να επιλ έξετε από τον πίνακ α 1, τη δυναμικότητα του φίλ τρου γ αι τη σωστή
λειτουργία μιας κολυμβητικής δεξαμενής που έχει διαστάσεις 5 m x 10 m και βάθος
2 m λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρης εναλλαγή του νερού της δεξαμενής διαρκεί
4 ώρες.
ΦΙΛΤΡΟ

Δυναμικότητα φίλτρου
m3/h

Α
Β
Γ
Δ

10
25
50
100
Πίνακας 1

9.

Να εξηγήσετε :
(α) τον όρο “απώλειες θερμότητας” στα συστήματα θέρμανσης και
(β) να αναφέρετε δύο τρόπους μείωσης των απωλειών αυτών μέσω των
τοίχων μιας οικοδομής.

10. Να ονομάσετε δύο (2) υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των
αεραγωγών και να αναφέρετε σε ποια επιφάνεια τοποθετείται
(α) η ηχομόνωση και
(β) η θερμομόνωσή τους.

273

4
11.

Να ονομάσετε τέσσερις (4) λειτουργίες που εκτελεί μια κεντρική μονάδα
επεξεργασίας του αέρα (AHU) που είναι εγκατεστημένη σε ένα κεντρικό σύστημα
κλιματισμού.

12. Να εξηγήσετε ποιο σκοπό εξυπηρετεί το κανάλι υπερχείλισης σε μια κολυμβητική
δεξαμενή με υπερχείλιση.
ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Στην εικόνα 1 φαίνεται ένας συμπυκνωτής μιας μονάδας κλιματισμού.
(α) Να εξηγήσετε το σκοπό του
(β) Να αναφέρετε ένα πρόβλημα που δημιουργεί η συγκέντρωση ακαθαρσιών στο
συμπυκνωτή της μονάδας κλιματισμού.

Εικόνα1
14.

Να υπολογίσετε τις συνολικές θερμικές απώλειες Q , μέσω του εξωτερικού τοίχου
και παραθύρου όπως φαίνεται στο σχήμα 1 όταν η διαφορά θερμοκρασίας
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου είναι Δt = 16 ºC και οι συντελεστές
θερμοπερατότητας U εξ.τοίχου = 1,2 W/m2 ºC και U παραθύρου. = 3,0 W/m2 ºC. Δίδεται ο
τύπος Q=U . A . Δt
2m

3m

1m

.

4m

Σχήμα 1
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15. Σε κλειστούς χώρους εγκαθίστανται συστήματα αερισμού και εξαερισμού.
(α) Ποιο σκοπό εξυπηρετούν τα συστήματα αυτά;
(β) Ποιοι είναι οι τρεις (3) τύποι των ανεμιστήρων που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα
συστήματα;
(γ) Σε ποιο τόπο εγκαθίστανται οι ανεμιστήρες αυτοί ανάλογα με τον τύπο τους;
16. (α) Να ονομάσετε τα χαρακτηριστικά του αέρα που ρυθμίζονται με τη βοήθεια των
συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου
(β) Να αναφέρετε τέσσερα (4) όργανα αυτοματισμού και ελέγχου που
χρησιμοποιούνται στα συστήματα κλιματισμού.
ΜΕΡΟΣ Γ: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
17. Στο σχήμα 2 φαίνεται μια μονάδα ανεμιστήρα –στοιχείου (FCU).
(α) Να ονομάσετε τέσσερις (4) τύπους της μονάδας αυτής ανάλογα με τον τόπο
εγκατάστασής τους.
(β) Να εξηγήσετε το σκοπό των πιο κάτω μερών της μονάδας:
(i) Ανεμιστήρας
(ii) Φίλτρο
(iii) Στοιχείο νερού (ζεστού ή κρύου).

Σχήμα 2
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18. Στο σχήμα 3 φαίνεται ένα σύστημα κεντρικού κλιματισμού με συσκευή
πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV).
(α) Να γράψετε τρία (3) πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού
(β) Να εξηγήσετε πώς διαφοροποιείται η λειτουργία της εξωτερικής μονάδας όταν
αρχικά εργάζονται όλες οι εσωτερικές μονάδες και στη συνέχεια εργάζονται
μόνο μερικές από αυτές.
(γ) Να εξηγήσετε ένα μειονέκτημα μιας οικοδομής που έχει σύστημα κεντρικού
κλιματισμού με συσκευή πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV), έναντι μιας οικοδομής
που έχει τοπικές μονάδες κλιματισμού.

Σχήμα 3

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (200)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σκοπός του μηχανολογικού κατασκευαστικού σχεδίου, ορθή τοποθέτηση των όψεων στο
χάρτη σχεδίασης, είδη γραμμών του σχεδίου, τεχνικές και πορεία σχεδίασης και υπόμνημα.
Διαστάσεις στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Γενικές αρχές – ορθή τοποθέτηση
των διαστάσεων σε απλά και πολύπλοκα μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια σύμφωνα με
το ISO Τομές στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Σκοπός των τομών, τέμνοντα
επίπεδα ή επίπεδα τομής, γραμμοσκιάσεις, τομές αντικειμένων λεπτού πάχους, τομές
αντικειμένων συμμετρικών γύρω από τον άξονα περιστροφής τους (άξονας συμμετρίας)
Τυποποιημένα είδη γραμμοσκιάσεων για τα διάφορα στερεά, υγρά και αέρια υλικά
Σχεδίαση σε ορθογραφική προβολή όψεων απλών στοιχείων μηχανών σε πλήρη, μερική και
περιστρεφόμενη τομή όταν τα στοιχεία μηχανών δίνονται στην ορθογραφική ή ισομετρική
προβολή
Σχεδιαστικές παραστάσεις και κωδικοποιημένες
τυποποιημένων στοιχείων μηχανών

συμβολικές

παραστάσεις

Σχεδίαση στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO, των
όψεων ή/και των όψεων σε τομή ή/και ημιτομή:
Εξαγωνικού κοχλία, αμφικοχλία, εξαγωνικού περικοχλίου, διαμπερούς κοχλιοτομημένης
οπής, τυφλής κοχλιοτομημένης οπής, τυφλών οπών από τρύπημα με αρίδες κέντρου
(κεντροαρίδες) και ρίκνωσης
Σχεδίαση σε συναρμολόγηση, στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς
Προδιαγραφές ISO, των όψεων ή/και των όψεων σε τομή:
«Περαστού» κοχλία με παράκυκλο και εξαγωγικό περικόχλιο, «φυτευτού» κοχλία με
παράκυκλο και αμφικοχλία με παράκυκλο και εξαγωνικό περικόχλιο
Σχεδίαση στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO, των
όψεων ή/και των όψεων σε τομή των πιο κάτω στοιχείων μηχανών:
Πίρων σύνδεσης, σφηνών, καρφιών, εδράνων με τριβείς ολίσθησης (κουζινέτων), εδράνων
με τριβείς κύλισης (ρουλεμάν), αξόνων, τροχαλιών, οδοντωτών τροχών, αλυσίδων και
αλυσοτροχών, συνδέσμων, συμπλεκτών, ελατηρίων και χαλινωτήρων λαδιού («κκετσιέδων»)
Εναλλαξιμότητα και συστήματα ανοχών
Διεθνές σύστημα ανοχών - ISO
Ανοχές συναρμογών – Διαστάσεις συναρμογών με ανοχές – Τοποθέτηση ανοχών σε
διαστάσεις συναρμογών, σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια
Γεωμετρικές ανοχές – Επιφάνειες στοιχείων μηχανών με γεωμετρικές ανοχές
Κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις σύμφωνα με το ISO για:
Μηχανικές κατεργασίες μεταλλικών επιφανειών στοιχείων μηχανών, θερμικές επεξεργασίες
μεταλλικών επιφανειών, ραφές συγκόλλησης σε συγκολλητά στοιχεία μηχανών και βαθμού
λειότητας (τραχύτητας) μεταλλικών επιφανειών στοιχείων μηχανών
Τοποθέτηση σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια, των πιο πάνω κωδικοποιημένων
συμβόλων
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Βοηθητική προβολή
Σχεδίαση, απλών αντικειμένων και απλών στοιχείων μηχανών στην πρώτη βοηθητική
προβολή και σχεδίαση πραγματικού σχήματος μιας επιφάνειας
Συναρμολογήσεις – Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια
Χρήση Διεθνών και Εθνικών Προδιαγραφών (ISO, EN,BSI,DIN,CYS), για εξεύρεση
διαστάσεων και άλλων χρήσιμων στη σχεδίαση στοιχείων για τυποποιημένα
ημικατεργασμένα μεταλλικά και άλλα υλικά (ράβδους, δοκούς, άξονες, διάτρητους άξονες,
σωλήνες, ελάσματα (λαμαρίνες) κ.ά) και τυποποιημένα στοιχεία μηχανών
ης
Σχεδίαση σε ορθογραφική προβολή 1 δίεδρης γωνίας (ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης),
απλών μηχανολογικών κατασκευών σε συναρμολόγηση, όταν δίνονται:
Η ίδια η μηχανολογική κατασκευή, η μηχανολογική κατασκευή συναρμολογημένη,
σχεδιασμένη σε ισομετρική προβολή ή σε πλάγια προβολή και τα επί μέρους στοιχεία της
ης
μηχανολογικής κατασκευής, σχεδιασμένα σε ορθογραφική προβολή 1 δίεδρης γωνίας
Κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις στοιχείων:
Πνευματικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών (αριθμητικών), Ηλεκτρο-πνευματικών
και Ηλεκτρο-υδραυλικών συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών σε
εργαλειομηχανές, οχήματα, μηχανήματα, μηχανές, συσκευές, όργανα και συγκροτήματα
αυτοματοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών
Αναγνώριση και ονομασία, από Διεθνείς και Εθνικές Προδιαγραφές (ISO, EN, BSI, DIN), των
κωδικοποιημένων συμβόλων των στοιχείων των πιο πάνω συστημάτων ρύθμισης και
ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη Μηχανολογία
Ανάγνωση και κατανόηση λειτουργικών διαγραμμάτων και μηχανολογικών κατασκευαστικών
σχεδίων, των πιο πάνω συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη
Μηχανολογία
Μηχανισμοί – Γεωμετρικοί τόποι
Σημασία της χρήσης των μηχανισμών στις μηχανολογικές κατασκευές
Εύρεση γεωμετρικών τόπων σημείων κινούμενων μερών και σχεδίαση καμπυλών τροχιάς
σημείων κινούμενων μερών
Αλληλοτομές και αναπτύγματα
Σκοπός, χρήση αλληλοτομών και αναπτυγμάτων
Σχεδίαση όψεων, γραμμών αλληλοτομής και αναπτύγματα πρισμάτων, πυραμίδων,
κυλίνδρων και κώνων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014
: 08:00 – 10:30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη ( Μέρος Α και Β) και
3 φύλλα σχεδίασης
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

2

Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στα τρία (3) φύλλα σχεδίασης

3

Οι απαντήσεις να δοθούν στα αντίστοιχα επισυναπτόμενα φύλλα σχεδίασης, στα οποία
αναγράφονται οι ερωτήσεις.

279

280

281

282

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ /
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (201)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σκοπός του μηχανολογικού κατασκευαστικού σχεδίου, ορθή τοποθέτηση των όψεων στο χάρτη
σχεδίασης, είδη γραμμών του σχεδίου, τεχνικές και πορεία σχεδίασης και υπόμνημα.
Διαστάσεις στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Γενικές αρχές – ορθή τοποθέτηση των
διαστάσεων σε απλά και πολύπλοκα μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια σύμφωνα με το ISO
Τομές στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Σκοπός των τομών, τέμνοντα επίπεδα ή
επίπεδα τομής, γραμμοσκιάσεις, τομές αντικειμένων λεπτού πάχους, τομές αντικειμένων
συμμετρικών γύρω από τον άξονα περιστροφής τους (άξονας συμμετρίας)
Τυποποιημένα είδη γραμμοσκιάσεων για τα διάφορα στερεά, υγρά και αέρια υλικά
Σχεδιαστικές
παραστάσεις
και
τυποποιημένων στοιχείων μηχανών

κωδικοποιημένες

συμβολικές

παραστάσεις

Σχεδίαση στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO, των
όψεων ή/και των όψεων σε τομή ή/και ημιτομή:
Εξαγωνικού κοχλία, αμφικοχλία, εξαγωνικού περικοχλίου, διαμπερούς κοχλιοτομημένης οπής
και τυφλής κοχλιοτομημένης οπής τυφλών οπών από τρύπημα με αρίδες κέντρου
(κεντροαρίδες) και ρίκνωσης
Σχεδίαση σε συναρμολόγηση, στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς
Προδιαγραφές ISO, των όψεων ή/και των όψεων σε τομή:
«Περαστού» κοχλία με παράκυκλο και εξαγωγικό περικόχλιο, «φυτευτού» κοχλία με παράκυκλο
και αμφικοχλία με παράκυκλο και εξαγωνικό περικόχλιο
Σχεδίαση στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO, των
όψεων ή/και των όψεων σε τομή των πιο κάτω στοιχείων μηχανών:
Πίρων σύνδεσης, σφηνών, καρφιών, εδράνων με τριβείς ολίσθησης (κουζινέτων), εδράνων με
τριβείς κύλισης (ρουλεμάν), αξόνων, τροχαλιών, οδοντωτών τροχών, αλυσίδων και
αλυσοτροχών, συνδέσμων, συμπλεκτών, ελατηρίων και χαλινωτήρων λαδιού («κκετσιέδων»)
Εναλλαξιμότητα και συστήματα ανοχών
Διεθνές σύστημα ανοχών - ISO
Ανοχές συναρμογών – Διαστάσεις συναρμογών με ανοχές – Τοποθέτηση ανοχών σε
διαστάσεις συναρμογών, σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια
Γεωμετρικές ανοχές – Επιφάνειες στοιχείων μηχανών με γεωμετρικές ανοχές
Κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις σύμφωνα με το ISO για:
Μηχανικές κατεργασίες μεταλλικών επιφανειών στοιχείων μηχανών, θερμικές επεξεργασίες
μεταλλικών επιφανειών, ραφές συγκόλλησης σε συγκολλητά στοιχεία μηχανών και βαθμού
λειότητας (τραχύτητας) μεταλλικών επιφανειών στοιχείων μηχανών
Τοποθέτηση σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια, των πιο πάνω κωδικοποιημένων
συμβόλων
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Συναρμολογήσεις – Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια
Χρήση Διεθνών και Εθνικών Προδιαγραφών (ISO, EN,BSI,DIN,CYS), για εξεύρεση διαστάσεων
και άλλων χρήσιμων στη σχεδίαση στοιχείων για τυποποιημένα ημικατεργασμένα μεταλλικά και
άλλα υλικά (ράβδους, δοκούς, άξονες, διάτρητους άξονες, σωλήνες, ελάσματα (λαμαρίνες) κ.ά)
και τυποποιημένα στοιχεία μηχανών
ης

Σχεδίαση σε ορθογραφική προβολή 1 δίεδρης γωνίας (ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης),
απλών μηχανολογικών κατασκευών σε συναρμολόγηση, όταν δίνονται:
Η ίδια η μηχανολογική κατασκευή, η μηχανολογική κατασκευή συναρμολογημένη, σχεδιασμένη
σε ισομετρική προβολή ή σε πλάγια προβολή και τα επί μέρους στοιχεία της μηχανολογικής
ης
κατασκευής, σχεδιασμένα σε ορθογραφική προβολή 1 δίεδρης γωνίας
Κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις στοιχείων:
Πνευματικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών (αριθμητικών), Ηλεκτρο-πνευματικών
και Ηλεκτρο-υδραυλικών συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών σε
εργαλειομηχανές, οχήματα, μηχανήματα, μηχανές, συσκευές, όργανα και συγκροτήματα
αυτοματοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών
Αναγνώριση και ονομασία, από Διεθνείς και Εθνικές Προδιαγραφές (ISO, EN, BSI, DIN), των
κωδικοποιημένων συμβόλων των στοιχείων των πιο πάνω συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου
αυτόματων λειτουργιών στη Μηχανολογία
Ανάγνωση και κατανόηση λειτουργικών διαγραμμάτων και μηχανολογικών κατασκευαστικών
σχεδίων, των πιο πάνω συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη
Μηχανολογία
Μηχανισμοί – Γεωμετρικοί τόποι
Σημασία της χρήσης των μηχανισμών στις μηχανολογικές κατασκευές
Εύρεση γεωμετρικών τόπων σημείων κινούμενων μερών και σχεδίαση καμπυλών τροχιάς
σημείων κινούμενων μερών
Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτου
Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά/ Ηλεκτρονικά κυκλώματα αυτοκινήτου
Ανάγνωση κατανόηση και σχεδίαση συνοπτικών, σχηματικών και καλωδιακών ηλεκτρικών
κυκλωμάτων
Μετατροπή (ανάγνωση σχεδίαση και περιγραφή):
Σχηματικού και καλωδιακού ηλεκτρικού διαγράμματος σε συνοπτικό, σχηματικού ηλεκτρικού
διαγράμματος σε καλωδιακό και αντίστροφα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014
: 8.00 – 10.30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Μέρος Α και Β) σε
3 φύλλα σχεδίασης
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
2. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στα τρία (3) φύλλα
σχεδίασης
3. Οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φύλλα σχεδίασης.
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(40 ΜΟΝΑΔΕΣ)

B

Α

Β

Β

Γ

Γ

40

150

30

Α

70

40

150

30

Β

70

40

40

Γ

30
70

40

90

70

90

70

90

70

Ερώτηση 3. (Μονάδες 6)
Ποιος είναι ο ορθός τρόπος σχεδίασης των διαστάσεων στο πιο κάτω εξάρτημα;

A

Ερώτηση 2. (Μονάδες 6)
Ποιος είναι ο ορθός τρόπος σχεδίασης κοχλία με εξαγωνική κεφαλή ;

B

Ερώτηση 1. (Μονάδες 6)
Σε ποιο από τα παρακάτω σχήματα φαίνεται ορθά σχεδιασμένη η τομή B-B;

30
40

Δ

70

150

Δ

Δ

90

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

M

53
53a
53b
53e
31

S8:53/gn sw 1.5
F11/sw gr 1.5
S8:53b/gn ge 1.5
K8:53e/gn 1.0
br
1.5

1

2

3

6

4

5

Ερώτηση 6. (Μονάδες 8)
Να συμπληρώσετε το πιο κάτω ηλεκτρικό διάγραμμα συμβατικής ανάφλεξης με σειρά ανάφλεξης 1-3-4-2 .

M2

Ερώτηση 5. (Μονάδες 8) Να γράψετε τη σημασία των συμβόλων και των κωδικών που
χρησιμοποιούνται στα σχηματικά διαγράμματα ακροδεκτών των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

6

5

2

3

4

1

Ερώτηση 4. (Μονάδες 6)
Να κατονομάσετε και να επεξηγήσετε τους κωδικούς των ακροδεκτών (1 – 6) με βάση τα πρότυπα
IEC 117 των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των αυτοκινήτων για το κύκλωμα που είναι στη ερώτηση 6.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Για την ερώτηση 1, 2 και 3 να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση, η οποία είναι μόνο μία.
Η απάντηση στις ερωτήσεις 1 - 5 να δοθεί με πέννα και στην ερώτηση 6 με μολύβι.
Η κάθε ορθή απάντηση για τις ερωτήσεις 1- 4 βαθμολογείται με 6 μονάδες, και για τις ερωτήσεις 5 και 6 με 8 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α

70

286

31
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2

1

5

3

sw

3

M

2
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11

15A

F78

K278

14

M4

K10

1

rt

rt

19 15

10A

1

B203

3

12

B220

2

4

10A

F70

1

ge/gn

2

7

5

S8

0

24

rt

21

6

6

11

29

4

0

R102

28

25A

F72

3

rt

sw/gn

F84

2

23

A11

7

3

30

1

9

ws/bl

gn/bl

sw

ws/rt

3

0

22

12

gr/rt

15

sw/ws

2

39

10

7

6

4

ge/sw

9

8

0
5

43

1

M3

2

1

M

13

6

S3

A

2

R37 1

44 14 7 8

rt

K111-I

15A

F47

1

2

20A

F50

1

M

2

10A

F25

5

41

21 23

C1-

sw

4

M

1 2

M2

40

3

42

3

K56

30A

5 4

2

C1+

F23

1

K111-II

42

40

M10

R38

41

21 23

ge/ws

gn/bl

30

gn/og

rt

ge/gn

Σχήμα 1: ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

sw

gn/ge
sw

ge/gn
sw

rt
sw

rt

sw

S3: A gn/sw

44

M4: 2 og/bl
14

19

C1: - sw

K278: 3 ws/rt

S1: ge/gn

11

15

A11: 1 ws/ge

10

K10 - Ρελέ μοτέρ υαλοκαθαριστήρα πίσω

S8: 1 ws/sw

S8: 7 ws/rt

S8: 5 sw/bl

S8: 2 rt/sw

43

39

30

29

28

24

23

22

A11: 8 ge/ws

K111-I: 41 gn/ge
C1: + rt

41
42

5

4

3

C1: - sw

C1: - sw

K111-II: 23 ws/sw

3

2

1

A11: 12 ws/gn

A11: 4 sw/gn

F70: gn/sw

Β203 - Αισθητήρας βροχής

M

2

1

M2 - Μοτέρ υαλοκαθαριστήρων

A11: 7 gn/sw

M2: 1 ws/gn

40

23

21

K111-ΙI - Ρελέ μοτέρ υαλοκαθαριστήρων 2

42

41

C1: + rt
40
K56: 2 sw/rt

14
21

C1: - sw

23
M2: 3 ws/og

13

K111-I - Ρελέ μοτέρ υαλοκαθαριστήρων 1
21

M3: 1 ge/sw

A11: 23 gr/rt

A11: 28 gn/ws

A11: 29 ws/bl

A11: 21 sw/gn

A11: 24 sw/bl

A11: 22 rt/sw

12

9

12

11

K111-II: 40 gn/sw

7
8

9

7

6

5

4

M3: 2ws/sw

S1: ge/gn

2

1

6

4

3

2

1

A11 – ΗΜΕ Υαλοκαθαριστήρων

S8 - Διακόπτης υαλοκαθαριστήρων

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

Σχήμα 2: ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ :
Δίνεται το καλωδιακό διάγραμμα (σχήμα 1) και το σχηματικό διάγραμμα ακροδεκτών (σχήμα 2) ηλεκτρονικά ελεγχόμενου συστήματος
υαλοκαθαριστήρων.
α) Να συμπληρώσετε στα κενά πλαίσια τις κατάλληλες διευθύνσεις των ακροδεκτών του σχηματικού διαγράμματος με πέννα μπλε και
β) με βάση το σχηματικό διάγραμμα να σχεδιάσετε και να συμπληρώσετε το αντίστοιχο καλωδιακό με μολύβι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (40 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Β

sw

rt
rt
ws/gn

287

288

Γ

Β

Ο

Α

ΟΔΗΓΙΕΣ :
Στον πιο κάτω μηχανισμό ο βραχίονας ΟΑ περιστρέφεται δεξιόστροφα με σταθερή ταχύτητα γύρω από το σημείο Ο. Ο βραχίονας αυτός
συνδέεται στο σημείο Α με τη ράβδο ΓΔ η οποία παλινδρομεί μέσα σε ένα περιστρεφόμενο οδηγό Β. Να σχεδιάσετε την τροχιά του σημείου Δ για
μια πλήρη περιστροφή του βραχίονα ΟΑ του πιο κάτω μηχανισμού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (20 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Β

Δ

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (202)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1
1.1
1.2
1.3

Εισαγωγή – Σκελετός του κτιρίου
Συσχετισμός αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων
Επιμέρους δομικά στοιχεία
Στατική λειτουργία των επιμέρους δομικών στοιχείων

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Στοιχεία του Κανονισμού Σκυροδέματος και του Σεισμικού Κώδικα
Σκυρόδεμα και χάλυβας
Επικαλύψεις οπλισμού
Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ράβδων του κύριου οπλισμού
Κανονισμοί αποκοπής οπλισμού
Συνδετήρες

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Θεμέλια
Είδη πεδίλων
Στατική λειτουργία των πεδίλων
Ξυλότυπος θεμελίωσης
Κεντρικά φορτισμένο πέδιλο.
Συνδετήρια δοκός (θεμελιοδοκός).
Σχέδιο χάραξης και εκσκαφής πεδίλων

4
4.1

Υποστυλώματα (Κολόνες)
Κατασκευαστικές διατάξεις του Σεισμικού Κώδικα για τους οπλισμούς των
υποστυλωμάτων
Σκαριφήματα υποστυλωμάτων με διαφορετικές μορφές και διαφορετική διάταξη
συνδετήρων
Κατακόρυφη και οριζόντια τομή κολόνας ορθογωνικής διατομής
Κατακόρυφη και οριζόντια τομή αντισεισμικού τοιχίου
Κατακόρυφη και οριζόντια τομή κολόνας ορθογωνικής διατομής σε ισόγειο και όροφο

4.2
4.3
4.4
4.5

5.6

Δοκοί
Σκαριφήματα δοκών με ένα ή περισσότερα ανοίγματα – στατική λειτουργία –
οπλισμός
Κανόνες αποκοπής και αγκύρωσης του διαμήκους οπλισμού
Κατασκευαστικές διατάξεις του Κανονισμού Σκυροδέματος και του Σεισμικού Κώδικα
για δοκούς
Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές αμφιέρειστης δοκού και ανάπτυγμα οπλισμού
Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές συνεχόμενης δοκού με δύο ανοίγματα και
αναπτύγματα οπλισμού
Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές προέχουσας δοκού και ανάπτυγμα οπλισμού

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Πλάκες
Σκαριφήματα πλακών
Στατική λειτουργία – οπλισμός
Κανόνες διακοπής του κύριου οπλισμού
Σκαρίφημα ξυλοτύπου πλάκας μικρής κατοικίας
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου αμφιέρειστης πλάκας με τον οπλισμό της
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου τετραέρειστης πλάκας με τον οπλισμό της
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου συνεχόμενης πλάκας με τον οπλισμό της
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου προέχουσας πλάκας με τον οπλισμό της

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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7
7.1
7.2
7.3
7.4

Τοίχοι αντιστήριξης
Σκαριφήματα τοίχων αντιστήριξης – στατική λειτουργία – οπλισμός
Κατακόρυφη και οριζόντια τομή τοίχου αντιστήριξης με έκκεντρο πέδιλο
Κατακόρυφη και οριζόντια τομή τοίχου αντιστήριξης υπογείου με κεντρικό πέδιλο
Ανάπτυγμα οπλισμού τοίχου αντιστήριξης

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο
κάτω:
• Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία,
σβηστήρι)
• Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΡΙΤΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΩΡΑ

: 8:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 2 μέρη (Α΄ και Β΄), 3 σελίδες Α4 και 4
(τέσσερα) φύλλα σχεδίασης Α3.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• Το εξεταστικό δοκίμιο
• Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της,
να επισυναφθούν τα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Να απαντήσετε όλες τις ασκήσεις.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Οι ασκήσεις 1και 2 του Μέρους Α΄ να λυθούν στο φύλλο σχεδίασης 1.
Οι ασκήσεις 3 και 4 του Μέρους Α΄ να λυθούν στο φύλλο σχεδίασης 2.
Η άσκηση 5 του Μέρους Β΄ να λυθεί στο φύλλο σχεδίασης 3.
Η άσκηση 6 του Μέρους Β΄ να λυθεί στο φύλλο σχεδίασης 4.
Να αναγράψετε τα στοιχεία σας και στα 4 φύλλα σχεδίασης.
Να αναγραφούν τίτλοι όπου χρειάζεται.
Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραμμογραφίας και γραφής
γραμμάτων και αριθμών.
8. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις.
9. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
10. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου.
…/2
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ΜΑΘΗΜΑ: Αρχιτεκτονικό και Στατικό Σχέδιο (203)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1

Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικίας (Διώροφη κατοικία με κεκλιμένη
στέγη)

1.1

Οικόπεδο – υψόμετρα – χωροταξικό

1.2

Κάτοψη κατοικίας

1.3

Όψεις κατοικίας

1.4

Τομές κατοικίας

1.5

Λεπτομέρειες

2

Σκελετός κτιρίου (Διώροφη κατοικία με κεκλιμένη στέγη)

2.1

Συσχετισμός των αρχιτεκτονικών σχεδίων και του σκελετού του κτιρίου

2.2

Ξυλότυπος πλάκας κατοικίας

2.3

Ξυλότυπος θεμελίωσης κατοικίας

3

Δοκοί

3.1

Κανόνες διακοπής και αγκύρωσης του διαμήκους οπλισμού

3.2

Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές αμφιέρειστης δοκού και ανάπτυγμα
οπλισμού

3.3

Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές συνεχόμενης δοκού με δύο ανοίγματα
και ανάπτυγμα οπλισμού

3.4

Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές προέχουσας δοκού και ανάπτυγμα
οπλισμού

4

Πλάκες

4.1

Κανόνες αποκοπής του κύριου οπλισμού

4.2

Σκαρίφημα πλάκας μικρής κατοικίας

4.3

Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου αμφιέρειστης πλάκας

4.4

Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου συνεχόμενης πλάκας

4.5

Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου προέχουσας πλάκας

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο
κάτω:
• Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία,
σβηστήρι)
• Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
: ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΜΑΪΟΥ 2011
: 11.00 - 13.30

Επιτρεπόµενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από δύο µέρη (Α΄ και Β΄), 3 σελίδες Α4 (Οδηγίες
και Κανόνες αποκοπής οπλισµού), το Παράρτηµα (4 σελίδες Α3) και 4 Φύλλα
σχεδίασης Α3.
Ο/Η κάθε εξεταζόµενος/η θα εφοδιαστεί µε τα πιο κάτω:
•

Το εξεταστικό δοκίµιο

•

Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συµπληρώσει τα στοιχεία του/της,
θα επισυναφθούν τα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.

Ο∆ΗΓΙΕΣ

1. Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.
2. Το µέρος Α΄ αποτελείται από 4 (τέσσερις) ασκήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθµολογείται µε 10 µονάδες (Σύνολο µονάδων 40).
3. Το µέρος Β΄ αποτελείται από 2 (δύο) ασκήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθµολογείται µε 30 µονάδες (Σύνολο µονάδων 60).
4. Οι ασκήσεις 1 και 2 του Μέρους Α΄ να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 1.
5. Οι ασκήσεις 3 και 4 του Μέρους Α΄ να απαντηθούν στο φύλλο σχεδίασης 2.
6. Η άσκηση 5 του Μέρους Β΄ να σχεδιαστεί στο φύλλο σχεδίασης 3.
7. Η άσκηση 6 του Μέρους Β΄ να σχεδιαστεί στο φύλλο σχεδίασης 4.
8. Να αναγραφούν τίτλοι και διαστάσεις όπου χρειάζεται.
9. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραµµογραφίας και γραφής
γραµµάτων και αριθµών.
10. Οι διαστάσεις στα σχέδια δίνονται σε εκατοστόµετρα και τα υψόµετρα σε µέτρα.
11. ∆ιαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση µε τις
δοσµένες διαστάσεις.
12. Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
13. Επιτρέπεται η χρήση κλιµακόµετρου.

…/ 2
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ (204)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (205)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
O∆ΗΓΙΕΣ:

Οι εξεταζόμενοι/ες να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα υλικά:
Παστέλ (κιμωλία), κάρβουνο, γκουάς μπογιές, ακουαρέλα, πινέλα, παλέτα, δοχείο με νερό, μαύρα
και χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόρους, πενάκια, σβηστήρι και χαρτοταινία.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ


Εικαστική μελέτη αντικειμένου
o Χρήση των υλικών και μέσων σχεδίασης
o Ανάμεικτα υλικά
o Εκφραστικές γραμμές
o Πειραματισμός – Τεχνοτροπία
o Απλοποίηση – Σχηματοποίηση



Οπτική αντίληψη
o Θετικός και αρνητικός χώρος
o Η αίσθηση του βάθους



Σύνθεση – Ρεαλιστική απόδοση
o Άξονες – Κλίσεις
o Μετρήσεις – Συγκρίσεις – Αναλογίες
o Τρόποι γραφής – Ύφος σχεδίου
o Τονικές σχέσεις
o Τονική απόδοση της υφής των υλικών
o Χρώμα



Σχεδιαστική μελέτη μέσα από το φυσικό περιβάλλον
o Γρήγορα σκιτσάκια - Έκφραση και χαρακτήρας
o Κίνηση και ζωντάνια
o Υλικά και τεχνοτροπία
o Λεπτομέρεια



Προσωπογραφία
o ∆ομή του ανθρώπινου κεφαλιού



Ανθρώπινη φιγούρα
o Κίνηση και έκφραση



Σκίτσο
o Απλοποίηση μορφών
o Μετατροπή τονικής εικόνας σε γραμμική



Αφηγηματική Απεικόνιση
o Απεικόνιση ιστορίας
o Εικονογράφηση βιβλίου



Το σχέδιο ως επικοινωνία
o Αφίσα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Σ. (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ [205]
Μάθημα: ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 3 ώρες
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
O/H κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
 Το εξεταστικό δοκίμιο
 Ένα φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3
 Ένα διαφανές φύλλο σχεδίασης (τρέισινγκ), μεγέθους Α3
 Ένα έντυπο (χαρτονάκι), το οποίο να συμπληρωθούν τα στοιχεία
του/της και να επισυναφθεί στο φύλλο σχεδίασης.
Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Να χρησιμοποιήσετε το διαφανές φύλλο σχεδίασης (τρέισινγκ) ως
βοηθητικό μέσο.
2. Το διαφανές φύλλο σχεδίασης (τρέισινγκ) δεν επιστρέφεται.
3. Να προσεχθεί η ποιότητα της εργασίας σας.
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Η σύνθεσή σας να καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια του φύλλου σχεδίασης. Να μην
αφήσετε λευκό πλαίσιο – περίγραμμα.

Να μην δώσετε έμφαση στις τυπογραφικές λεπτομέρειες των αντικειμένων της
σύνθεσης (βούτυρο και μαρμελάδα). Να τις αποδώσετε με απλές σχεδιαστικές
ενδείξεις.

Η σύνθεσή σας να περιέχει τον τίτλο «Η μαρμελάδα της γιαγιάς» (σελίδα 2).

Να αποδώσετε τον τίτλο χρωματικά όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία.

Το διαφανές φύλλο σχεδίασης (τρέισινγκ), το οποίο σας δόθηκε, να χρησιμοποιηθεί ως
βοηθητικό μέσο για αντιγραφή και μεταφορά του τίτλου στη σύνθεσή σας.

Το διαφανές φύλλο δε θα τύχει αξιολόγησης.

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

•

•

•

•

•

•

•

TITΛΟΣ

Σελίδα 2 από 3

100 μονάδες

30 μονάδες

6. Ποιότητα απεικόνισης της σύνθεσης (αφίσας), έκφραση, ζωντάνια
και χαρακτήρας.		
ΣΥΝΟΛΟ

20 μονάδες

5. Απόδοση των αποχρώσεων, της υφής και των επιπέδων της σύνθεσης.

15 μονάδες

15 μονάδες

3. Απόδοση της φόρμας, του σχήματος και του όγκου των αντικειμένων.
4. Απόδοση με τονική διαβάθμιση των φωτεινών και σκιερών επιφανειών
του θέματος.

10 μονάδες

Να οργανώσετε με επιμέλεια τη σχεδιαστική επιφάνεια, απεικονίζοντας ρεαλιστικά τη
σύνθεση (αφίσα) με χρώμα (σελίδα 3) στο φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3 που σας
δόθηκε.

•

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο χώρο σχεδίασης Α3.
Με τη λέξη «απεικόνιση» εννοούμε τη σύνθεση, το μέγεθος και τη θέση
των αντικειμένων και του τίτλου μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια.
		
2. Σχεδιαστική απόδοση των αναλογιών των αντικειμένων της σύνθεσης.

Να σχεδιάσετε, με υλικά της επιλογής σας, τη σύνθεση (αφίσα) (σελίδα 3) σε όλη την
επιφάνεια του φύλλου σχεδίασης, μεγέθους Α3.

10 μονάδες

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Αφίσα – «Η μαρμελάδα της γιαγιάς»
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ (ΑΦΙΣΑ)

Σελίδα 3 από 3

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (206)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1
1.1
1.2

Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός (ντιζάιν)
Αρχιτεκτονικά έργα των πρωτοπόρων της αρχιτεκτονικής
Η σχέση αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής

2
2.1
2.2
2.3

Χώροι κατοικίας – Λειτουργικότητα
Ο άνθρωπος και οι κινήσεις του στο χώρο – Απαιτούμενες διαστάσεις
Οργάνωση των χώρων – Διαστάσεις επίπλων και εξοπλισμού
Εξωτερικοί χώροι – Διαμόρφωση – Επίπλωση κήπου – Διαστάσεις ειδών εξοπλισμού
κήπου
Σχέση του τεμαχίου (οικοπέδου) με το οδικό δίκτυο – Πρόσβαση – Χώρος στάθμευσης
– Λειτουργία – Διαστάσεις

2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Σχεδιομελετη Α΄: Μικρή κατοικία
Σχεδίαση της κάτοψης της κατοικίας
Σχεδίαση του χωροταξικού σχεδίου και τοπιοτέχνησή του
Σχεδίαση τομών
Σχεδίαση όψεων
Ηλεκτρολογικό σχέδιο
Κλίμακες (Σκάλες)-Υπολογισμός βαθμίδων και αντιβαθμίδων κλίμακας
Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες

4
4.1
4.2
4.3

Προσανατολισμός – Τοποθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο
Φυσικός-τεχνητός φωτισμός – Ηλιοφάνεια
Φυσικός-τεχνητός εξαερισμός
Φυσική-τεχνητή θέρμανση και ψύξη

5.
5.1
5.2

Στοιχεία Πολεοδομικών και Οικοδομικών Κανονισμών
Πολεοδομικές Ζώνες
Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί Κανονισμοί

6

Σχεδιομελέτη Β΄: Μικρό κτιριακό έργο (π.χ. εμπορικό κατάστημα, μικρή
καφετέρια, διαμέρισμα, εκθεσιακός χώρος, γραφείο κ. ά.)
Η σχεδιομελέτη θα περιλαμβάνει:
• Σχεδίαση της κάτοψης με όλους τους εξωτερικούς χώρους
• Σχεδίαση του χωροταξικού και τοπιοτέχνησή του
• Σχεδίαση τομών και όψεων
• Ηλεκτρολογικό σχέδιο
• Σχεδίαση επίπλωσης (κινητής και ακίνητης) σε κάτοψη και όψη

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο
κάτω:
• Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία,
σβηστήρι)
• Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΠΕΜΠΤΗ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΩΡΑ

: 8:00 – 10:30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α΄, Β΄), έξι (6) σελίδες Α4 και
τέσσερα (4) φύλλα σχεδίασης Α3.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία
του/της, να επισυναφθούν τα τέσσερα (4) φύλλα σχεδίασης Α3.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα φύλλα σχεδίασης Α3.
1. Οι ασκήσεις 1 και 2 του Μέρους Α να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 1.
2. Οι ασκήσεις 3 και 4 του Μέρους Α να απαντηθούν στο φύλλο σχεδίασης 2.
3. Η άσκηση 5 του Μέρους Β να σχεδιαστεί στο φύλλο σχεδίασης 3.
4. Η άσκηση 6 του Μέρους Β να σχεδιαστεί στο φύλλο σχεδίασης 4.
5. Να αναγραφούν τίτλοι όπου χρειάζεται.
6. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραμμογραφίας και γραφής
γραμμάτων και αριθμών.
7. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις.
8. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
9. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου και στένσιλ επίπλων.
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ΘΕΜΑ: Μικρή ισόγειος κατοικία
Περιγραφή
Στη σελίδα 4 δίνεται η κάτοψη της ισογείου κατοικίας σε κλίμακα 1:100 και στη
σελίδα 5 η τυπική τομή κατοικίας σε κλίμακα 1:50.
Σημείωση:
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα σε μέτρα (m).
Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να υπολογιστούν γραφικά.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - 40 μονάδες
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Στο φύλλο σχεδίασης 1 δίνεται η κάτοψη της κατοικίας χωρίς λεπτομέρειες και
διαστάσεις, σε κλίμακα 1:50.
Άσκηση 1
Να διαρρυθμίσετε, κατά τρόπο λειτουργικό, με βάση τα εργονομικά μεγέθη, το χώρο
της σαλοτραπεζαρίας της κατοικίας, σχεδιάζοντας την επίπλωση.
Η επίπλωση να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
 Ένα τριθέσιο καναπέ
 Ένα διθέσιο καναπέ
 Ένα κεντρικό τραπεζάκι
 Δύο πλαϊνά τραπεζάκια
 Έπιπλο τηλεόρασης
 Ένα τραπέζι με 6 καρέκλες
Άσκηση 2
Να σχεδιάσετε στην κάτοψη, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κουζίνας,
σύμφωνα με τη διαρρύθμιση της επίπλωσης, χρησιμοποιώντας σύμβολα από τον
πίνακα 1.
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
 Μία λάμπα φθορισμού οροφής, ελεγχόμενη από διακόπτη αλέ-ρετούρ
 Έξι ρευματοδότες με διακόπτη σε κατάλληλα σημεία
 Διακόπτης ηλεκτρικής κουζίνας
 Εξαεριστήρας

2
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Άσκηση 3
Στη σελίδα 6 δίνεται η κάτοψη σκάλας, σε κλίμακα 1:20.
Να σχεδιάσετε, στο φύλλο σχεδίασης 2, την τομή 1-1 της σκάλας σε κλίμακα 1:20
και να αναγράψετε σε αυτή τα υψόμετρα στα επίπεδα Α, Β και Γ.
Σημείωση:
Το ύψος των βαθμίδων (σκαλοπατιών) είναι 18 cm. Η σκάλα είναι
κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και το πάχος της πλάκας της είναι
15 cm.
Άσκηση 4
Στο φύλλο σχεδίασης 2, δίνεται κάτοψη οικοπέδου (Χωροταξικό εκτός κλίμακας), με
εμβαδόν 560m2 και συντελεστή κάλυψης 50%. Στο οικόπεδο έχουν ανεγερθεί μία
κύρια ισόγειος οικοδομή και μία βοηθητική οικοδομή.
Να απαντήσετε, στον πίνακα 2, τις πιο κάτω ερωτήσεις, σύμφωνα με τα δεδομένα
που σας δίνονται στο σχέδιο.
α) Ελάχιστη τιμή για την απόσταση l1
β) Ελάχιστη τιμή για την απόσταση l2
γ) Μέγιστη τιμή για το εμβαδόν της κύριας οικοδομής Ε1, αν το εμβαδόν Ε2 της
βοηθητικής οικοδομής είναι 30m²
δ) Ελάχιστες διαστάσεις για το χώρο στάθμευσης (πλάτος x μήκος)

ΜΕΡΟΣ Β΄ – 60 μονάδες
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 30 μονάδες.
Άσκηση 5
Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 3, σε κλίμακα 1:50 την πρόσοψη (δυτική όψη)
της κατοικίας.
Άσκηση 6
Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 4, σε κλίμακα 1:50, την τομή Α-Α της κατοικίας
και να αναγράψετε τα βασικά υψόμετρα (υψόμετρο εδάφους, δαπέδου εσωτερικού
χώρου, βεράντας, ανωφλιών, πάνω μέρους πλάκας οροφής και περιμετρικού
στηθαίου).
Σημείωση:
Να σχεδιάσετε την όψη και την τομή με βάση τα δεδομένα της τυπικής τομής
κατοικίας (σελίδα 5).

3
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΟ∆ΑΣ (207)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρείς (3) ώρες
1. Τα στοιχεία καλαισθησίας στο ένδυμα.
 Η χρυσή τομή και οι παραλλαγές της στην αναλογία του ενδύματος.
 Η συμμετρική και η ασύμμετρη ισορροπία στο ένδυμα.
 Η χρήση των γραμμών στο σχέδιο του ενδύματος.
 Η αναλογία και η δυσαναλογία στο ένδυμα.
 Η ενότητα στο σχέδιο του ενδύματος.
 Η επανάληψη στοιχείων στη μόδα του ενδύματος.
 Η εστίαση προσοχής σε ένα σημείο του σώματος.
 Η φειδώ στο σχέδιο του ενδύματος.
2. Οι Τεχνικές κάλυψης των ατελειών του σώματος.
 Η κατεύθυνση των γραμμών και ο ρόλος τους για την κάλυψη των
ατελειών στο σώμα.
 Οι διάφοροι τύποι σωματότυπου και οι τεχνικές κάλυψης των ατελειών
στον κάθε ένα.
3. Το Σχέδιο Παραγωγής.
 Ο ρόλος του σχεδίου παραγωγής κατά τη δημιουργία μιας συλλογής
ενδυμάτων.
 Η πορεία εργασίας για την κατασκευή του σχεδίου παραγωγής.
 Τα βασικά περιγράμματα και η χρήση τους για την κατασκευή των
σχεδίων παραγωγής.
4. Η εικονογράφηση Μόδας
 Οι διαφορές μεταξύ του Σχεδίου Μόδας και της Εικονογράφησης
Μόδας.
 Η πορεία εργασίας για την εικονογράφηση σχεδίου μόδας.
 Οι τεχνικές εικονογράφησης μόδας και η εφαρμογή τους.
5. Η δημιουργία συλλογής ενδυμάτων
 Η πορεία και τα στάδια για τη δημιουργία μιας συλλογής ενδυμάτων.
 Οι τάσεις της μόδας για την τρέχουσα σαιζόν, οι θεματικές επιλογές, ο
πίνακας έμπνευσης, η ανάπτυξη ιδεών βάση θέματος και
προδιαγραφών και η τελική εικονογράφηση του σχεδίου μόδας.
6. Οι εξειδικευμένοι τομείς στο Σχέδιο Μόδας.
 Η πορεία για το σχεδιασμό του βραδινού ενδύματος και του νυφικού
ενδύματος.
 Η πορεία για το σχεδιασμό του θεατρικού ενδύματος.
 Η πορεία για το σχεδιασμό του εσώρουχου και του μαγιό.
7. Ο προσωπικός φάκελος σχεδίων (portfolio).
 H οργάνωση toy προσωπικού φακέλου σχεδίων (portfolio).
 Ο ρόλος του προσωπικού φακέλου (portfolio).
 Η πορεία εργασίας για την τελειοποίηση και την οργάνωση των
σχεδιαστικών εργασιών σε προσωπικό φάκελο σχεδίου.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: Σχέδιο Μόδας (207)
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 3 ώρες (180 λεπτά )
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 2 μέρη (Α και Β) και 7 σελίδες Α4
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
 Το εξεταστικό δοκίμιο (έγχρωμο)
 Το τετράδιο απαντήσεων
 Μία καρτέλα με δείγματα υφασμάτων
 Έναν πίνακα έμπνευσης
 ∆ύο (2) φύλλα με γυναικείες φιγούρες Σχεδίου Μόδας
 Τέσσερις (4) λευκές κόλλες σχεδίασης (layout paper) A4
 Ένα (1) χαρτόνι νερομπογιάς A4
Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις του Μέρους Α΄ και σε ΟΛΕΣ τις
σχεδιαστικές ασκήσεις του Μέρους Β΄.
2. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις του Μέρους Α΄ στο τετράδιο απαντήσεων.
3. Οι σχεδιαστικές ασκήσεις του Μέρους Β΄, να γίνουν σύμφωνα με τις
οδηγίες που δίνονται για την καθεμιά ξεχωριστά.
4. Να μην αναγράψετε τα στοιχεία σας τόσο στις λευκές κόλλες
σχεδίασης όσο και στο χαρτόνι νερομπογιάς Α4.
5. Επιτρέπεται η χρήση των προσωπικών μέσων και υλικών σχεδίασης.
6. Οι φιγούρες σχεδίου και οι καρτέλες με τα δείγματα των υφασμάτων να
επιστραφούν στο τέλος της εξέτασης.
7. Η χρήση της φωτοτράπεζας επιτρέπεται μόνο για την αντιγραφή των
σχεδίων στο χαρτόνι νερομπογιάς.
8. ΟΛΕΣ οι σχεδιαστικές ασκήσεις του Μέρους Β΄, να επισυναφθούν
στο τέλος του τετραδίου απαντήσεων.
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ΜΕΡΟΣ Α : Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
1. (α) Να σχολιάσετε το γεγονός ότι σε πολλές συλλογές γνωστών σχεδιαστών
μόδας δεν τηρείται η ύπαρξη «φειδούς» στο σχέδιο των ενδυμάτων.
(β) Να εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο η ασύμμετρη ισορροπία
χρησιμοποιείται περισσότερο στις συλλογές ενδυμάτων της Υψηλής
Ραπτικής.
2. (α) Να σχολιάσετε την φράση: «σκοπός κάποιου είναι να ακολουθεί πιστά
τις οδηγίες της μόδας αγνοώντας το προσωπικό του στυλ». Συμφωνείτε
με τη φράση αυτή.
(β) Να αναφέρετε τους τύπους των ενδυμάτων και των υφασμάτων που
είναι ιδανικοί για τα άτομα με «βαρύ σκελετό».
3. (α) Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η
σχετική ειδίκευση για να μπορεί ένας σχεδιαστής να απασχοληθεί
επαγγελματικά με τις «εξειδικευμένες αγορές μόδας».
(β) Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε ο ∆εύτερος Παγκόσμιος
πόλεμος την εξέλιξη του νυφικού ενδύματος.
4. (α) Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των νυφικών ενδυμάτων
τα οποία κατασκευάζονται στην Υψηλή Ραπτική.
(β) Τι είναι ο προσωπικός φάκελος (portfolio) του σχεδιαστή μόδας. Να
αναλύσετε το ρόλο του προσωπικού φακέλου του σχεδιαστή μόδας.
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β
ΜΕΡΟΣ Β : Αποτελείται από δύο (2) σχεδιαστικές ασκήσεις.
Η σχεδιαστική άσκηση 1 βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Η σχεδιαστική άσκηση 2 βαθμολογείται με 45 μονάδες.
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
I. Να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται για την κάθε
σχεδιαστική άσκηση.
II. Τα σχέδια να γίνουν με μολύβι και να χρωματιστούν με το κατάλληλο
υλικό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον ορθό σχεδιασμό των
λεπτομερειών των ενδυμάτων που θα σχεδιάσετε όπως.
III.
Να χρησιμοποιηθούν οι φιγούρες που επισυνάπτονται στο εξεταστικό
δοκίμιο.
IV. Η σχεδιαστική άσκηση 1 και η ανάπτυξη της μικρής συλλογής στη
σχεδιαστική άσκηση 2, να γίνουν στις λευκές κόλλες (layout paper).
V. Για το σχέδιο προβολής της σχεδιαστικής άσκησης 2, να χρησιμοποιηθεί
το χαρτόνι νερομπογιάς σε μέγεθος Α4.
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1
ΘΕΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟ
Ο∆ΗΓΙΕΣ:
(α) Να σχεδιάσετε ένα χειμερινό φόρεμα ή σύνολο (παντελόνι ή φούστα με
μπλούζα) που θα προτείνατε σε μια κοπέλα με ψηλό σώμα και μεγάλη
περιφέρεια γοφών.
(β) Να αποδώσετε σχεδιαστικά τα υφάσματα που προτείνεται. Να παρουσιάσετε
αποσπασματικά τα χρώματα που εισηγείστε για το ένδυμα αυτό.
(γ) Να αιτιολογήσετε γραπτά τις επιλογές που κάνατε, τόσο για το στυλ των
ενδυμάτων, όσο και για τα υφάσματα και τα χρώματα που προτείνεται.
Τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογίας για την ερώτηση 1 του Μέρους Β΄ είναι:
Η καταλληλότητα του σχεδίου με βάση το σωματότυπο.
Η ποιότητα του σχεδίου.
Η σχεδιαστική και η χρωματική απόδοση των υφασμάτων.
Η γραπτή αιτιολόγηση του προτεινόμενου σχεδίου.
Σύνολο

7
2
3
3
15

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
Οι «Ρετρό» διαθέσεις των μαέστρων της μόδας γέμισαν κατά καιρούς
τις

διεθνείς

δημιουργίες.

πασαρέλες

Η

ανεμελιά

με

και

χρώμα,
η

φαντασία

νεανική

και

πρωτότυπες

επαναστατικότητα

της

δεκαετίας του ΄60 σε συνδυασμό με τη μανία της περιόδου αυτής, για
ταξίδια και περιπέτειες στο διάστημα αποτέλεσε σημαντική πηγή
έμπνευσης

για

φουτουριστικά

πολλές
σχήματα,

συλλογές

μόδας.

πρωτοποριακά

Νέα,
υλικά

λιτά
και

αλλά

και

πρωτότυποι

συνδυασμοί χρωμάτων και υφασμάτων, εκτόξευσαν τις συλλογές μόδας
σε μια νέα διάσταση γεμάτη μυστήριο και δράση.

Σημαντικά στοιχεία της τάσης αυτής είναι:
 Τα έντονα χρώματα σε ενδιαφέρουσες αποχρώσεις (κίτρινο, μπλε, κόκκινο,
πράσινο).
 Τα super mini για σέξι καλοκαιρινές εμφανίσεις.
 Ο κλασικός και διαχρονικός συνδυασμός του άσπρου – μαύρου.
 Τα λαμέ υφάσματα με μεταλλική όψη σε χρώμα άσπρο, ασημί, διάφανο του
πλαστικού και χρυσό.
 Φουτουριστικά σχήματα στα ενδύματα που θυμίζουν διαστημάνθρωπους.
 Τα ρετροφουτουριστικά αξεσουάρ.
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Τα ριγέ και τα εμπριμέ υφάσματα με ιδιαίτερη προτίμηση στα λουλουδάτα
μοτίβα.
Τα Cocoon σχήματα που δίνουν όγκο και ένα υπερμεγέθη (XL) ύφος στην
εμφάνιση.

Προδιαγραφές:
 ΕΠΟΧΗ: Καλοκαίρι 07
 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: «Η Δεκαετία του 60’»
 ΤΥΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗ: Επιτυχημένη ιδιοκτήτρια Γκαλερί έργων τέχνης, 30 – 45
ετών
 ΕΙ∆ΟΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ: Επίσημα ενδύματα για εγκαίνια εκθέσεων της
Γκαλερί
 ΑΓΟΡΑ: Υψηλή Ραπτική
 ΥΦΑΣΜΑΤΑ: Να χρησιμοποιηθούν τα δείγματα των μονόχρωμων, εμπριμέ,
ριγέ και μεταλλικών υφασμάτων που σας παρέχονται στην ειδική καρτέλα
υφασμάτων. Τόσο στα σχέδια ανάπτυξης της μικρής συλλογής όσο
και στο σχέδιο προβολής πρέπει να αναφέρετε ονομαστικά τον τύπο,
το βάρος και την υφή του υφάσματος που εσείς προτείνεται (όπως
ύφασμα: βαμβακερό, λινό, μεταξωτό, διάφανο chiffon, ελαστικό, κρεπ
…κλπ).
Ο∆ΗΓΙΕΣ:
(α) Να μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες που σας δίνονται όσον αφορά τη
μόδα του ενδύματος κατά τη δεκαετία του 60’, εντοπίζοντας τις σχεδιαστικές
και διακοσμητικές λεπτομέρειες που χρησιμοποιούσαν κατά την περίοδο αυτή.
(β) Να χρησιμοποιήσετε τις επισυναπτόμενες γυναικείες φιγούρες και να
σχεδιάσετε μια μικρή συλλογή, αποτελούμενη από ∆ΥΟ (2) ενδύματα. Η μικρή
συλλογή να γίνει με μολύβι και να σχεδιαστούν αποσπασματικά τα μοτίβα των
υφασμάτων πάνω στα ενδύματα.
(γ) Να επιλέξετε και να εικονογραφήσετε σε Σχέδιο Προβολής (A4) ΜΙΑ από τις
ιδέες σας στο επισυναπτόμενο χαρτόνι νερομπογιάς. Για το χρωμάτισμα του
σχεδίου προβολής μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρωματιστά μολύβια
ακουαρέλλας και σχεδιαστικό γκουάζ.
Τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογίας για την ερώτηση 2 του Μέρους Β΄ είναι
Η τεχνική απόδοση του Σχεδίου Προβολής.
Η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα στην ανάπτυξη ιδεών.
Η σχεδιαστική και η χρωματική απόδοση υφασμάτων.
Η ποιότητα και η καθαριότητα των σχεδίων.
Σύνολο
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12
5
3
45
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Μονόχρωμα Υφάσματα:

Τζιν
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Εμπριμέ και ριγέ υφάσματα:

340

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
341
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (208)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σκοπός του μηχανολογικού κατασκευαστικού σχεδίου, ορθή τοποθέτηση των όψεων στο χάρτη σχεδίασης, είδη
γραμμών του σχεδίου, τεχνικές και πορεία σχεδίασης, κωδικοποιημένα σύμβολα ανοχών, γεωμετρικών ανοχών,
μηχανικών κατεργασιών και θερμικών επεξεργασιών μεταλλικών επιφανειών και υπόμνημα
Διαστάσεις στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Γενικές αρχές – Ορθή τοποθέτηση των διαστάσεων σε
απλά και πολύπλοκα μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια σύμφωνα με το ISO
Τομές στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σκοπός των τομών σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια
Τέμνοντα επίπεδα ή επίπεδα τομής, γραμμοσκιάσεις, τομές αντικειμένων λεπτού πάχους, τομές αντικειμένων
συμμετρικών γύρω από τον άξονα περιστροφής τους (άξονας συμμετρίας)
Τυποποιημένα είδη γραμμοσκιάσεων για τα διάφορα στερεά, υγρά και αέρια υλικά
Σχεδίαση σε ορθογραφική προβολή όψεων απλών στοιχείων μηχανών σε πλήρη, μερική και περιστρεφόμενη
τομή όταν τα στοιχεία μηχανών δίνονται στην ορθογραφική ή ισομετρική προβολή.
Σχεδιαστικές παραστάσεις και κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις τυποποιημένων στοιχείων
μηχανών
Σχεδίαση των συμβολικών παραστάσεων (Εξαγωνικού κοχλία, αμφικοχλία εξαγωνικού περικοχλίου)
Σχεδίαση σε συναρμολόγηση, στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO,
των όψεων ή/και των όψεων σε τομή «Περαστού» κοχλία με παράκυκλο και εξαγωνικό περικόχλιο, «φυτευτού»
κοχλία με παράκυκλο, αμφικοχλία με παράκυκλο και εξαγωνικό περικόχλιο, διαμπερούς κοχλιοτομημένης οπής
και τυφλής κοχλιοτομημένης οπής.
Ανάγνωση, κατανόηση και σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων των πιο κάτω συστημάτων:
Συστήματα κεντρικής θέρμανσης με νερό
Συστήματα κεντρικής θέρμανσης με αέρα
Συστήματα κλιματισμού – ψύξης
Συνδυασμένα συστήματα κλιματισμού – θέρμανσης – ψύξης
Συστήματα αερισμού και εξαερισμού
Εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων
Συστήματα κολυμβητικών δεξαμενών
Αναγνώριση, κατανόηση και ονομασία σε κατασκευαστικά ή/και γραμμικά ή/και λειτουργικά σχέδια των
συμβόλων των μερών, κατασκευών, οργάνων αυτοματισμού και ελέγχου, μηχανημάτων και εξαρτημάτων των
πιο πάνω συστημάτων και εγκαταστάσεων
Ανάγνωση και κατανόηση των σχεδίων, των διαφόρων τύπων των πιο πάνω συστημάτων και εγκαταστάσεων
Σχεδίαση απλών γραμμικών παραστάσεων των πιο πάνω τύπων συστημάτων και εγκαταστάσεων
Σχεδίαση των πιο πάνω τύπων συστημάτων και εγκαταστάσεων σε κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων
Απλή και αναλυτική μέθοδος διαστασιολόγησης των δικτύων των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με νερό
Επιμέτρηση, ταξινόμηση και καταγραφή ποσοτήτων υλικών και εξαρτημάτων, από κατασκευαστικά ή/και
γραμμικά σχέδια των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με νερό.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 Μαΐου 2013
ΩΡΑ
: 11.00 – 13.30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Μέρος Α και Β) και τρία φύλλα
σχεδίασης
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

2.

Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στα τρία (3) φύλλα σχεδίασης

3.

Οι απαντήσεις να δοθούν στα αντίστοιχα επισυναπτόμενα φύλλα σχεδίασης, στα
αναγράφονται οι ερωτήσεις

343

344

4

2

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Να συμπληρώσετε στο πιο κάτω σχέδιο τη διασωλήνωση ενός
μονοσωλήνιου συστήματος κεντρικής θέρμανσης.
Η διασωλήνωση να σχεδιαστεί με μονές γραμμές

3

1

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Να βάλετε σε κύκλο τον αριθμό του σχεδίου, στο οποίο
φαίνεται ο ορθός τρόπος σχεδίασης ενός εσωτερικού
σπειρώματος.

4

2

2

8

7

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Να συμπληρώσετε στον πίνακα την ονομασία των
αριθμημένων μερών της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης
που φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

3

1

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Να βάλετε σε κύκλο τον αριθμό του σχεδίου, στο οποίο φαίνεται
ο ορθός σχεδιασμός της τομής Α-Α.

4

2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΕΙΚΟΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Να συμπληρώσετε στον πίνακα τις ονομασίες των τεσσάρων
εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις και
να σχεδιάσετε τα σύμβολά τους.

3

1

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Να βάλετε σε κύκλο τον αριθμό του σχεδίου, στο οποίο φαίνεται η
ορθή τοποθέτηση των διαστάσεων.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση για τις ερωτήσεις 1- 4 βαθμολογείται με 6 μονάδες.
Η κάθε ορθή απάντηση για τις ερωτήσεις 5 και 6 βαθμολογείται με 8 μονάδες.
Η απάντηση στις ερωτήσεις 1 - 3 να δοθεί με πέννα.
Η απάντηση στις ερωτήσεις 4 - 6 να δοθεί με μολύβι και με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων.

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΜΕΡΟΣ Α ( 40 ΜΟΝΑΔΕΣ)
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A/A

ÏÍÏÌÁÓÉÁ

ÏÍÏÌÁ: .....................................................

ÅÐÙÍÕÌÏ: ................................................

ÅÑÙÔÇÓÇ 2 (20 ÌÏÍÁÄÅÓ)

Äßíåôáé ç ãñáììéêÞ ðáñÜóôáóç êåíôñéêïý óõóôÞìáôïò êëéìáôéóìïý ìå áÝñá.
(á) Ìå ôç ÷ñÞóç ãåùìåôñéêþí ïñãÜíùí íá óõìðëçñþóåôå ôç äéáóùëÞíùóç ôïõ óõóôÞìáôïò.
(â) Íá êáôïíïìÜóåôå ôá áñéèìçìÝíá ìÝñç ôïõ óõóôÞìáôïò óôïí ðßíáêá.

ÁÑ. ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ: .....................................

ÌÅÑÏÓ Â

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (250)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Συστήματα μονάδων μέτρησης
Διεθνές-Μετρικό Σύστημα Μονάδων, SI
Μονάδες του Διεθνούς-Μετρικού Συστήματος, SI (θεμελιώδεις, παράγωγες,
συμπληρωματικές), πολλαπλάσια, υποπολλαπλάσια και Κανονισμοί ορθής γραφής των
μονάδων SI
Στατική
Η δύναμη και τα χαρακτηριστικά της – Είδη δυνάμεων – Ορισμοί
Συνισταμένη δύναμη, σύστημα δυνάμεων
Βασικές αρχές της Στατικής
Το διάγραμμα του ελεύθερου σώματος
Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων
Ισορροπία δυνάμεων – Ισορροπούσα δύναμη – Συνθήκες ισορροπίας δυνάμεων –
Ορισμοί
Σύνθεση δυνάμεων (συγγραμμικών και σύνθεση δύο δυνάμεων με κοινό σημείο εφαρμογής
γραφικά και αναλυτικά)
Ανάλυση δύναμης (σε δύο συνιστώσες γραφικά και αναλυτικά και ανάλυση δύναμης στο
σύστημα ορθογωνίων συντεταγμένων)
Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων με κοινό σημείο εφαρμογής (με τη μέθοδο του
δυναμοπολυγώνου γραφικά και με την αναλυτική μέθοδο)
Περιστροφή σωμάτων – Δυνάμεις ως αιτία περιστροφικής κίνησης σωμάτων
Ροπή δύναμης – Ορισμός
Συνθήκες ισορροπίας στερεού σώματος
Το θεώρημα των ροπών ή θεώρημα του Varignon
Κέντρο βάρους στερεών σωμάτων και κεντροειδές επιφανειών
Το κέντρο βάρους, ως κέντρο της μάζας στερεών σωμάτων
Κεντροειδές επιφανειών, προσδιορισμός του κεντροειδούς απλών και σύνθετων επιφανειών,
Ισορροπία και αστάθεια – Είδη ισορροπίας
Αντοχή Υλικών
Σκοπός - Βασικές έννοιες της Αντοχής Υλικών
Φορτία – Παραμορφώσεις
Είδη φορτίων, ελαστικές – Πλαστικές παραμορφώσεις και είδη καταπόνησης των σωμάτων
Καταπόνηση σε εφελκυσμό και θλίψη
Η έννοια της τάσης – Τάση εφελκυσμού και θλίψης, ο Νόμος του Hooke
Το διάγραμμα εφελκυσμού για το μαλακό χάλυβα – Διάγραμμα φορτίου και επιμήκυνσης, για
το μαλακό χάλυβα – Δοκιμή αντοχής εφελκυσμού
Η επιτρεπόμενη τάση – Συντελεστής ασφαλείας – Έλεγχος των τάσεων
Καταπόνηση σε διάτμηση – Τάση διάτμησης
Καταπόνηση σε κάμψη – Δοκοί
Παραδείγματα καταπόνησης σε κάμψη στις μηχανολογικές κατασκευές
Δοκοί – Ορισμός – Ταξινόμηση των δοκών
Παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών των δοκών σε μηχανολογικές κατασκευές
Στήριξη των δοκών – Είδη στήριξης των δοκών
Τύποι δοκών, με βάση το είδος στήριξής τους
Εξωτερικά φορτία (δυνάμεις) στις δοκούς – Αντιδράσεις στα σημεία στήριξης της δοκού
Εσωτερικές δυνάμεις στις δοκούς κατά τη φόρτιση σε κάμψη
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Επίλυση στατικώς ορισμένων δοκών με συγκεντρωμένα φορτία
Η τάση κάμψης στις δοκούς – Η βασική εξίσωση κάμψης
Ροπές αδράνειας ορθογωνικών και κυκλικών διατομών (συμπαγών)
Υπολογισμός της τάσης κάμψης – Επιτρεπόμενη τάση – Έλεγχος τάσεων
Η παραμόρφωση στην κάμψη – Ακτίνα καμπυλότητας
Τριβή
Εισαγωγή – Βασικές έννοιες και ορισμοί
Νόμοι της τριβής – Συντελεστής τριβής
Τριβή σε οριζόντιο επίπεδο – Γωνία τριβής – Σχέση μεταξύ της γωνίας τριβής και του
συντελεστή τριβής
Απλές μηχανές
Έργο και ενέργεια – Ισχύς
Απλές μηχανές – Ορισμός της απλής μηχανής
Μηχανικό πλεονέκτημα, λόγος ταχύτητας και βαθμός απόδοσης απλής μηχανής
Μοχλοί – Τροχαλίες – Κεκλιμένο επίπεδο – Βαρούλκο – Γρύλος
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης : Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014
08:00 – 10:30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και έξι (6) σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
∆ίνεται τυπολόγιο (σελίδα 6).
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ΜΕΡΟΣ Α:

∆ώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

Για τις ερωτήσεις 1 - 6 να γράψετε τη σωστή απάντηση.
1.

Η μονάδα μέτρησης της δύναμης είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

2.

H δύναμη τριβής:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

3.

R= 7Ν
R = 10 Ν
R = 12 Ν
R = 14 Ν

Με τη βοήθεια απλής μηχανής ανυψώνεται φορτίο W = 8 kΝ. Αν το μηχανικό
πλεονέκτημα της μηχανής ΜΠ = 4 τότε χρειάζεται να καταβληθεί δύναμη F που
ισούται με:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

5.

Εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας επαφής των δύο σωμάτων
Εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης των σωμάτων
Είναι αντίθετη με την αιτία που την προκαλεί
∆εν εξαρτάται από το είδος των υλικών και την τραχύτητα των επιφανειών

∆ύο δυνάμεις F1 = 6 N και F2 = 8 N με κοινό σημείο εφαρμογής σχηματίζουν
γωνία 90º. Το μέγεθος της συνισταμένης τους είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

4.

Nm
N/m
N/mm2
N

F = 2 kN
F = 1 kN
F = 4 kN
F = 12 kN

Φορτίο W = 1200 Ν ανυψώνεται με τη βοήθεια διπλής τροχαλίας όπως φαίνεται
στο σχήμα 1. Η δύναμη που χρειάζεται να καταβληθεί στο σημείο Α έτσι ώστε
να ισορροπεί η τροχαλία είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

F = 200 N
F = 400 N
F = 800 N
F = 1200 N

R12 cm

R 36 cm

A

F

W = 1200 N

Σχήμα 1
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6.

Ο συντελεστής της τριβής είναι πάντοτε:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Μεγαλύτερος από τη μονάδα
Ίσος με τη μονάδα
Μικρότερος από τη μονάδα
Ίσος με την ταχύτητα των τριβομένων επιφανειών

7.

Να υπολογίσετε την τάση εφελκυσμού σε συρματόσχοινο με εμβαδό διατομής
Α = 100 mm2 όταν σ’ αυτό ασκείται δύναμη F = 12 kN.

8.

Ράβδος μήκους A = 4 m καταπονείται σε εφελκυσμό. Να υπολογίσετε την
ειδική επιμήκυνση ε όταν η επιμήκυνση ∆ A = 0,02 m.

9.

Να μετατρέψετε τις πιο κάτω μονάδες μέτρησης με πρόθεμα σε μονάδες χωρίς
πρόθεμα.
(α) 15 kN
(β) 250 mm
(γ) 2,2 MW
(δ) 180 cm

10. Φορτίο W = 6 kΝ ανυψώνεται με τη βοήθεια του μοχλού που φαίνεται στο
σχήμα 2. Να υπολογίσετε τη δύναμη F που χρειάζεται να ασκηθεί στο σημείο Α
για να ισορροπεί ο μοχλός.
F
Γ

200

Α

Β

600

W

Σχήμα 2
11. Να κατονομάσετε το είδος της καταπόνησης για τις φορτίσεις (α), (β), (γ) και (δ)
που φαίνονται στο σχήμα 3.
F

F

F

(α)
F

F

(β)
F

F

(γ)

(δ)
Σχήμα 3

12. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας ορθογωνικής διατομής πλάτους b = 12 cm
και ύψους h = 18 cm.
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ΜΕΡΟΣ Β:

Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.

13. Να προσδιορίσετε το κέντρο της επιφάνειας (κεντροειδές) της διατομής που
φαίνεται στο σχήμα 4.

2 cm

12 cm

4cm

14 c m

Σχήμα 4
14. Να υπολογίσετε με την αναλυτική μέθοδο, το μέγεθος της συνισταμένης των
δυνάμεων F1 και F2 που φαίνονται στο σχήμα 5 (ημ30º = 0,5, συν30º = 0,866).

Y

F1 =30 N

x

30°

-x

F2 = 10 N
-Y
Σχήμα 5
15. Στο σημείο Γ του μοχλού που φαίνεται στο σχήμα 6 ασκείται δύναμη
RN = 100 N αρκετή για να σταματήσει τον τροχό.
Να υπολογίσετε:
α) Τη δύναμη F που χρειάζεται να ασκηθεί στο άκρο Α του μοχλού
β) Το μηχανικό πλεονέκτημα ΜΠ
RN
F

Β

Α

Γ
4m

1m

Σχήμα 6
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16. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τάση κάμψης σbmax σε διατομή δοκού, όταν η
μέγιστη ροπή που ασκείται στη διατομή Μbmax = 17,28 kNm και η διατομή έχει
ύψος h = 120 mm και πλάτος b = 60 mm (ψmax = 60 mm).

ΜΕΡΟΣ Γ:

∆ύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

17. Για τη δοκό που φαίνεται στο σχήμα 7:
(α) Να υπολογίσετε τις αντιδράσεις RA και RΒ
(β) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων (∆Τ∆)
(γ) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροπών κάμψης (∆ΡΚ)
80 kN
30 kN
B

A
∆

Γ
4m

4m

2m

Σχήμα 7
Να προσδιορίσετε με την αναλυτική μέθοδο το μέγεθος των δυνάμεων F3 και
F4 έτσι ώστε το σύστημα να βρίσκεται σε ισορροπία. (ημ30º=0,5 ,
συν30º =0,866, ημ60º = 0,866 , συν60º = 0,5).
Υ

F4
F2 = 400 N

-Χ

30°

18.

Χ

60°

F3

F1= 300 N
-Υ

Σχήμα 8

ΤΕΛΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

2

Σύνθεση – ανάλυση
δυνάμεων

2

R = F1 + F2 + 2 F1 F2 ⋅ συν ϕ

Fx = F ⋅ συνϕ ,
Ροπή δύναμης
Συνθήκες ισορροπίας
στερεού σώματος

Συντεταγμένες κέντρου
επιφάνειας

Τριβή

εφθ =

,

Fψ = F ⋅ ημϕ ,

F1 ⋅ ημϕ
F2 + F1 ⋅ συνϕ

R = (ΣFΧ )2 + (ΣFΨ )2

Μ = F ⋅A

ΣF = 0

ΣFx = 0

,

ΣFψ = 0

,

ΣΜ = 0

∑A⋅X = A
∑Α
∑A⋅ψ = A
=
∑Α

X0 =

1

Ψ0

1

⋅ X 1 ± A 2 ⋅ X 2 ± ...
Α ολ.
⋅ ψ 1 ± A 2 ⋅ ψ 2 ± ...
Α ολ.

Ffr = μ ⋅ R N

σ=

F
A

ΔA =

F ⋅A
A⋅E

Αντοχή υλικών

E=

F
A

,

τ=

,

ε=

σ
ε

ΔA
A

W = F ⋅A
W0 = F ⋅ A − Ffr ⋅ A
Απλές μηχανές

ΜΠ =

η=

Φορτίο
Προσπάθεια

ΜΠ
⋅ 100%
ΛΤ

,

ΛΤ =

,

η=

Απόσταση προσπάθειας
Απόσταση φορτίου

Ωφέλιμο έργο
⋅ 100%
Παραχθέν έργο

b ⋅ h3
I=
12
Απλή κάμψη

I=

π ⋅ D4
64

σ b max
ψ max

=

Μ b max
I

=

Ε
R
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ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (251)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Εισαγωγή
Προστασία από υπερένταση και διαρροή.
Επιλογή του μέσου προστασίας από:
• Υπερφόρτωση
• Βραχυκύκλωμα
• Διαρροή
Εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών και υπολογισμός του μέσου προστασίας από:
• Υπερφόρτωση
• Βραχυκύκλωμα
• Διαρροή τόσο με φυσική όσο και τεχνητή γείωση
Μελέτη βιομηχανικής εγκατάστασης
Μέρη βιομηχανικής εγκατάστασης
Αρχιτεκτονικά σχέδια βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Ηλεκτρικά σύμβολα
Θέση πινάκων διανομής
Διαδικασίες
Μονογραμμικά κυκλώματα
Υπολογισμός της διατομής καλωδίων και αγωγών
Επιλογή των μέσων προστασίας
Τεχνητή γείωση
Έλεγχος βιομηχανικής εγκατάστασης
Βελτίωση του συντελεστή ισχύος
Εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας και διαφυγής
Θέρμανση χώρου με ζεστό νερό
• Μέρη και βασικά ηλεκτρικά εξαρτήματα
- Λέβητας
- Σώματα
- Αντλίες
- Θερμοστάτες
- Χρονοδιακόπτες
• Μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων
Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις-Δομημένη καλωδίωση
Μελέτη τηλεφωνικής εγκατάστασης:
• Πολυκατοικίας
• Γραφείων
Δομημένη καλωδίωση
• Επανάληψη ύλης Β’ έτους
- Αναγκαιότητα
- Σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα. Πλεονεκτήματα δομημένης
καλωδίωσης
- Εξαρτήματα δομημένης καλωδίωσης. Είδη βυσμάτων και καλωδίων. Πρίζα RJ-45,
τηλεπικοινωνιακός ρευματοδότης
- Μέρη δομημένης καλωδίωσης
- Τρόποι καλωδιώσεων. Οριζόντια και κορμού
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Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης πολυκατοικίας
Μελέτη κατόψεων των διαφόρων ορόφων και υποστατικών πολυκατοικίας από αρχιτεκτονικά
σχέδια.
Κατανόηση και σημασία των τεχνικών όρων.
Απαιτήσεις για πολυκατοικίες:
• Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
• Δωμάτιο μετρητών
• Ηλεκτρική εγκατάσταση κοινοχρήστων
• Λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο νερού
• Εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών υψηλής τάσης
• Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στα διαμερίσματα
Ειδικές απαιτήσεις για πολυκατοικίες:
• Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας και συστήματος τηλεόρασης
• Εγκατάσταση θυροτηλεφώνων
• Εγκατάσταση θερμοσιφώνων
• Τροφοδότηση ανελκυστήρα
Διασωληνώσεις και διασυρματώσεις
Εγκατάσταση αλεξικέραυνου. Τεχνικά στοιχεία:
• Αναγκαιότητα ύπαρξης του αλεξικέραυνου
• Θέση εγκατάστασης του αλεξικέραυνου
• Γείωση αλεξικέραυνου. Μέτρησης της αντίστασης της γείωσης
• Διαχρονικοί κανονισμοί
Ειδικές πρόνοιες για την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με νερό.
Γειώσεις. Τεχνητή και φυσική γείωση. Προστασία από διαρροή στις πολυκατοικίες. Μέτρηση της
αντίστασης της γείωσης. Διαχρονικοί κανονισμοί.
Μελέτη εγκατάστασης πυρανίχνευσης
Αναγκαιότητα του συστήματος
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Συμβατικού τύπου
• Addressable
Μέσα και υλικά:
•
Αισθητήρες καπνού
- Ιονισμού
- Φωτοηλεκτρισμός
- Υπέρυθρης ακτινοβολίας
•
Aισθητήρες Θερμότητας
Σταθερής θερμοκρασίας
Ρυθμού μεταβολής θερμοκρασίας
•
Διακόπτες πανικού
•
Αισθητήρες φωτιάς
•
Σειρήνες
•
Καλώδια
•
Πίνακες ελέγχου:
-συμβατικού τύπου
-ψηφιακού τύπου
Εγκαταστάσεις σε επικίνδυνους χώρους. Τρόποι εγκατάστασης, υλικά και εξαρτήματα
που χρησιμοποιούνται. Συναφείς κανονισμοί
Χώρος αποθήκευσης υγραερίου
Χώρος αποθήκευσης πετρελαιοειδών
Έγκλειστοι χώροι
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Εγκατάσταση και έλεγχος ηλεκτρικών κινητήρων. Συστήματα αυτόματου ελέγχου
Κατασκευή και αρχή λειτουργίας του τριφασικού επαγωγικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα
Μέσα ελέγχου και προστασίας ηλεκτρικού κινητήρα
Κανονισμοί εγκατάστασης και εκκίνησης ηλεκτρικών κινητήρων
Εκκινητές και εκκίνηση τριφασικών κινητήρων:
• Εκκινητής απευθείας σύνδεσης
• Εκκινητής αστέρος- τριγώνου
Εκκίνηση τριφασικών κινητήρων με τη χρήση ‘‘μαλακών εκκινητών‘‘ (soft starters)
Αυτόματος έλεγχος κινητήρων:
• Αισθητήρες προσέγγισης – Επαγωγικοί, χωρητικοί, μηχανικοί
• Φωτοαισθητήρες
• Αισθητήρες πίεσης
Κατασκευή και λειτουργία μονοφασικών κινητήρων:
• Μονοφασικός κινητήρας με βοηθητικό τύλιγμα και πυκνωτή εκκίνησης
Εγκατάσταση μονοφασικών κινητήρων, Συναφείς κανονισμοί
Εκκίνηση μονοφασικών κινητήρων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (251)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΤΕΤΑΡΤΗ, 28 ΜΑΪΟΥ 2014
: 08.00 - 10.30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού: 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο μαζί με τους βοηθητικούς πίνακες και το τυπολόγιο αποτελείται
από έντεκα (11) σελίδες. Τα μέρη του εξεταστικού δοκιμίου είναι τρία (Α,Β,Γ).

ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στo τετράδιο των απαντήσεων.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου διορθωτικού υλικού.
5. Δίνονται βοηθητικοί πίνακες στις σελίδες 8 και 9.
6. Δίνεται τυπολόγιο στις σελίδες 10 και 11.
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
βαθμολογείται με 4 μονάδες.

Κάθε

ορθή

απάντηση

Για κάθε μια από τις ερωτήσεις 1 – 4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μεταξύ
των προτάσεων α, β, γ, δ και να τις γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών
σας.
1.

Στο διπολικό αυτόματο διακόπτη διαρροής (rcd) που χρησιμοποιείται στις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συνδέονται:
α)
β)
γ)
δ)

2.

Σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση με σύστημα γείωσης ΤΤ, ο αγωγός της φάσης
ενός τυπικού κυκλώματος ρευματοδοτών 13Α έρχεται σε επαφή με τον αγωγό
της γείωσης. Το μέσο προστασίας που αναμένεται να ενεργοποιηθεί είναι:
α)
β)
γ)
δ)

3.

ο γενικός διακόπτης στον πίνακα διανομής που τροφοδοτεί το κύκλωμα.
ο αυτόματος μικροδιακόπτης υπερέντασης (mcb) του κυκλώματος.
η ασφάλεια του παροχέα ηλεκτρισμού στην αφετηρία της εγκατάστασης.
ο αυτόματος διακόπτης διαρροής 30mA (rcd) του κυκλώματος.

Στο δωμάτιο μετρητών πολυκατοικίας, τα εξαρτήματα που ανήκουν στην Αρχή
Ηλεκτρισμού είναι:
α)
β)
γ)
δ)

4.

ο αγωγός της φάσης και της γείωσης.
ο αγωγός της γείωσης και του ουδετέρου.
ο αγωγός της φάσης και του ουδετέρου.
ο αγωγός της φάσης και ο επιστρεφόμενος.

οι αυτόματοι διακόπτες διαρροής των διαμερισμάτων.
οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας των διαμερισμάτων.
ο Πίνακας Διανομής κοινοχρήστων.
το ηλεκτρόδιο γείωση της εγκατάστασης.

Μονοφασικός επαγωγικός κινητήρας ισχύος P=2,8HP έχει ρεύμα πλήρους
φορτίου IFLA=10A. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
που αφορούν στην εκκίνηση κινητήρων, το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα
εκκίνησης είναι:
α)
β)
γ)
δ)

10Α
15Α
30Α
45Α
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5.

6.

Από τα πιο κάτω εξαρτήματα να αναγνωρίσετε και να γράψετε τα τέσσερα που
ανήκουν στο σύστημα πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου.
α) αισθητήρας καπνού

ε) φυγοκεντρικός διακόπτης

β) διακόπτης πυροσβέστη

ζ) αντίσταση τέλους γραμμής

γ) βαλβίδα ασφαλείας

η) παλινδρομικός διακόπτης

δ) πίνακας ελέγχου 4 ζωνών

θ) χειροκίνητος αγγελτήρας

Να αναφέρετε τα τέσσερα κύρια μέρη ενός τυπικού δικτύου δομημένης
καλωδίωσης.

7. Να αναφέρετε τα εναρμονισμένα χρώματα αναγνώρισης των καλωδίων για
τους αγωγούς των τριών φάσεων (L1,L2,L3) και του ουδέτερου (N) που
χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους νέους
κανονισμούς.

8.

Να αναφέρετε δύο βασικούς ελέγχους που διενεργούνται με τη χρήση οργάνων
σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση, προτού αυτή συνδεθεί στο δίκτυο της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου.

9.

Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που απορροφά από το δίκτυο ένα
τριφασικό επαγωγικό ηλεκτρικό φορτίο με τα πιο κάτω στοιχεία:




ηλεκτρική ισχύς P =5kW
τάση λειτουργίας U =400V
συντελεστής ισχύος συνφ =0,85

10. Να αναφέρετε τέσσερα ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούνται από τον
Πίνακα Διανομής Κοινοχρήστων σε μια πολυκατοικία.

11. Να αναφέρετε τέσσερα κύρια μέρη του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας
μιας οικοδομής τύπου ακίδας του Φράνκλιν (Franklin).
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12. Στο σχήμα 1 φαίνεται το μονογραμμικό σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης
φωτεινής επιγραφής ψηλής τάσης. Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τα
αριθμημένα μέρη (1,2,3,4) της εγκατάστασης.

Σχήμα 1

ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 8 μονάδες.

13. Να αναγνωρίσετε τα πιο κάτω ηλεκτρολογικά σύμβολα και να τα ονομάσετε
γράφοντας το γράμμα (α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ) και την αντίστοιχη ονομασία.
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14. Ένας ηλεκτρικός φούρνος τροφοδοτείται με διπολικό θωρακισμένο καλώδιο από
ξεχωριστό κύκλωμα του Πίνακα Διανομής μονοφασικής εγκατάστασης όπως
φαίνεται στο σχήμα 2. Οι συνθήκες εγκατάστασης του κυκλώματος είναι οι
ακόλουθες:


τάση του δικτύου τροφοδοσίας: U=230V



ρεύμα φορτίου: Ib=25A



απόσταση του φορτίου από τον Πίνακα Διανομής: l=20m



συντελεστής πτώσης τάσης του καλωδίου: 11mV/A/m

Σχήμα 2
α) Να υπολογίσετε την πτώση τάσης στο καλώδιο του κυκλώματος.
β) Με βάση τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, να εξετάσετε αν η
πιο πάνω πτώση τάσης είναι αποδεκτή (η πτώση τάσης από το Μετρητή
μέχρι τον Πίνακα Διανομής να θεωρηθεί αμελητέα).
15. Για μιαν τυπική εγκατάσταση θέρμανσης χώρου με ζεστό νερό μονοκατοικίας:
α) να αναφέρετε τέσσερα από τα κύρια μέρη της εγκατάστασης.
β) να ονομάσετε τους δύο θερμοστάτες που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο
λέβητα.
γ) να δικαιολογήσετε τη σύνδεση σε σειρά των θερμοστατών του λέβητα.
δ) να εξηγήσετε το σκοπό που εξυπηρετεί το φωτοκύτταρο στην εγκατάσταση.
16. Σε μια βιομηχανική μονάδα θα εγκατασταθεί σύστημα διόρθωσης του
συντελεστή ισχύος. Η πραγματική ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης είναι
300kW και ο συντελεστής ισχύος, πριν τη διόρθωση, είναι 0,70.
α) Με τη χρήση του βοηθητικού πίνακα του Παραρτήματος 1 στη σελίδα 8, να
υπολογίσετε τη χωρητική ισχύ των πυκνωτών σε kVAr που θα χρειαστούν
για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης από 0,70 σε 0,95.
β) Να αναφέρετε ένα ωμικό και ένα επαγωγικό ηλεκτρικό φορτίο που
συναντούμε στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
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ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 10 μονάδες.
17. Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας με ισχύ 2,7ΗΡ και ρεύμα πλήρους φορτίου
IFLA=4A, συνδέεται στο δίκτυο τροφοδοσίας με εκκινητή απευθείας σύνδεσης
(DOL). Το κύκλωμα ισχύος του κινητήρα φαίνεται στο σχήμα 3.

Σχήμα 3
α) Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τα αριθμημένα μέρη (1,2,3,4) του
εκκινητή.
β) Να εξετάσετε κατά πόσο στην περίπτωση του πιο πάνω κινητήρα,
πληρούνται οι απαιτήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου που αφορούν
στην εκκίνηση τριφασικών κινητήρων. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
γ) Να καθορίσετε την ένταση του ρεύματος IO/L στην οποία πρέπει να ρυθμιστεί
ο μηχανισμός προστασίας από υπερφόρτωση στον πιο πάνω εκκινητή για
την αποτελεσματική προστασία του κινητήρα.
δ) Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους πρέπει να περιορίζεται το ρεύμα
εκκίνησης των ηλεκτρικών κινητήρων.
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18. Να ετοιμάσετε την απαιτούμενη μελέτη για την τηλεφωνική εγκατάσταση μιας
πολυκατοικίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο.
 Στο ισόγειο θα υπάρχουν 5 καταστήματα και 4 γραφεία.
 Στον πρώτο όροφο θα υπάρχουν 4 διαμερίσματα.
Για κάθε κατάστημα, γραφείο και διαμέρισμα απαιτείται μια τηλεφωνική σύνδεση
(ΤΣ).
Η μελέτη να περιλαμβάνει:


σχέδιο διασωλήνωσης μαζί με τους απαιτούμενους υπολογισμούς.



σχέδιο διασυρμάτωσης.



πίνακα διασυνδέσεων.

Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των σωληνώσεων και των καλωδίων να
χρησιμοποιήσετε τους βοηθητικούς πίνακες του Παραρτήματος 2 στη σελίδα 9.

……………………………… ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
Συντελεστής
ισχύος
χωρίς
διόρθωση

0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90

Βελτιωμένος συντελεστής ισχύος
0.80

0.85

0.90

0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1

0.982

1.112

1.248

1.276

1.303

1.337

1.369

1.403

1.441

1.481

1.529

1.590

1.732

0.936
0.894

1.066
1.024

1.202
1.160

1.230
1.188

1.257
1.215

1.291
1.249

1.323
1.281

1.357
1.315

1.395
1.353

1.435
1.393

1.483
1.441

1.544
1.502

1.686
1.644

0.850

0.980

1.116

1.144

1.171

1.205

1.237

1.271

1.309

1.349

1.397

1.458

1.600

0.809

0.939

1.075

1.103

1.130

1.164

1.196

1.230

1.268

1.308

1.356

1.417

1.559

0.769

0.899

1.035

1.063

1.090

1.124

1.156

1.190

1.228

1.268

1.316

1.377

1.519

0.730
0.692

0.865
0.822

0.996
0.958

1.024
0.986

1.051
1.013

1.085
1.047

1.117
1.079

1.151
1.113

1.189
1.151

1.229
1.191

1.277
1.239

1.338
1.300

1.480
1.442

0.665

0.785

0.921

0.949

0.976

1.010

1.042

1.076

1.114

1.154

1.202

1.263

1.405

0.618

0.748

0.884

0.912

0.939

0.973

1.005

1.039

1.077

1.117

1.165

1.226

1.368

0.584

0.714

0.849

0.878

0.905

0.939

0.971

1.005

1.043

1.083

1.131

1.192

1.334

0.549

0.679

0.815

0.843

0.870

0.904

0.936

0.970

1.008

1.048

1.096

1.157

1.299

0.515
0.483

0.645
0.613

0.781
0.749

0.809
0.777

0.836
0.804

0.870
0.838

0.902
0.870

0.936
0.904

0.974
0.942

1.014
0.982

1.062
1.030

1.123
1.091

1.265
1.233

0.450

0.580

0.716

0.744

0.771

0.805

0.837

0.871

0.909

0.949

0.997

1.058

1.200

0.419

0.549

0.685

0.713

0.740

0.774

0.806

0.840

0.878

0.918

0.966

1.007

1.169

0.388

0.518

0.654

0.682

0.709

0.743

0.775

0.809

0.847

0.887

0.935

0.996

1.138

0.358
0.329

0.488
0.459

0.624
0.595

0.652
0.623

0.679
0.650

0.713
0.684

0.745
0.716

0.779
0.750

0.817
0.788

0.857
0.828

0.905
0.876

0.966
0.937

1.108
1.079

0.299

0.429

0.565

0.593

0.620

0.654

0.686

0.720

0.758

0.798

0.840

0.907

1.049

0.270

0.400

0.536

0.564

0.591

0.625

0.657

0.691

0.729

0.769

0.811

0.878

1.020

0.242

0.372

0.508

0.536

0.563

0.597

0.629

0.663

0.701

0.741

0.783

0.850

0.992

0.213
0.186

0.343
0.316

0.479
0.452

0.507
0.480

0.534
0.507

0.568
0.541

0.600
0.573

0.634
0.607

0.672
0.645

0.712
0.685

0.754
0.727

0.821
0.794

0.963
0.936

0.159

0.289

0.425

0.453

0.480

0.514

0.546

0.580

0.618

0.658

0.700

0.767

0.908

0.132

0.262

0.398

0.426

0.453

0.487

0.519

0.553

0.591

0.631

0.673

0.740

0.882

0.105

0.235

0.371

0.399

0.426

0.460

0.492

0.526

0.564

0.604

0.652

0.713

0.855

0.079
0.053

0.209
0.183

0.345
0.319

0.373
0.347

0.400
0.374

0.434
0.408

0.466
0.440

0.500
0.474

0.538
0.512

0.578
0.552

0.620
0.594

0.687
0.661

0.829
0.803

0.026

0.156

0.292

0.320

0.347

0.381

0.413

0.447

0.485

0.525

0.567

0.634

0.776

------------

0.130

0.266

0.294

0.321

0.355

0.387

0.421

0.459

0.499

0.541

0.608

0.750

0.104

0.240

0.268

0.295

0.329

0.361

0.395

0.433

0.473

0.515

0.582

0.724

0.078
0.052

0.214
0.188

0.242
0.216

0.269
0.243

0.303
0.277

0.335
0.309

0.369
0.343

0.407
0.381

0.447
0.421

0.489
0.463

0.556
0.530

0.698
0.672

0.026

0.162

0.190

0.217

0.251

0.283

0.317

0.355

0.395

0.437

0.504

0.645

-------

0.136

0.164

0.191

0.225

0.257

0.291

0.329

0.369

0.417

0.478

0.620

0.109

0.140

0.167

0.198

0.230

0.264

0.301

0.343

0.390

0.450

0.593

0.083
0.054

0.114
0.085

0.141
0.112

0.172
0.143

0.204
0.175

0.238
0.209

0.275
0.246

0.317
0.288

0.364
0.335

0.424
0.395

0.567
0.538

0.028

0.059

0.086

0.117

0.149

0.183

0.230

0.262

0.309

0.369

0.512

--

0.031

0.058

0.089

0.121

0.155

0.192

0.234

0.281

0.341

0.484
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
20 mm
17 mm
25 mm
22 mm
32 mm
28 mm
40 mm
36 mm
50 mm
46 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
2

226.8 mm
2
379.9 mm
2
615.4 mm
2
1017.3 mm
2
1661.0 mm

ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
ΖΕΥΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
τρίκλωνο καλώδιο
2 ζεύγη
3 ζεύγη
4 ζεύγη
6 ζεύγη
10 ζεύγη
12 ζεύγη
20 ζεύγη
40 ζεύγη

ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
2
12.6 mm
2
12.6 mm
2
23.7 mm
2
27.3 mm
2
38.5 mm
2
50.3 mm
2
63.6 mm
2
95.0 mm
2
154.3 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ
Διαστάσεις κουτιού σε mm ( *)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ
Ύψος
Μήκος
10 ζεύγη
20 ζεύγη
30 ζεύγη
40 ζεύγη
50 ζεύγη
80 ζεύγη

200
330
380
400
450
680

200
250
380
400
450
450

Βάθος
80
100
100
100
150
150

(*) Οι διαστάσεις των κουτιών των κατανεμητών που δίνονται στο παράρτημα είναι
ενδεικτικές μόνο. Οι ακριβείς διαστάσεις καθορίζονται με βάση τις προδιαγραφές
της ΑΤΗΚ σύμφωνα με τις οποίες η απόσταση μεταξύ του κατανεμητή και των
τοιχωμάτων του κουτιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 cm.
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Λειτουργία αυτόματου διακόπτη διαρροής

Μέγιστη τιμή ρεύματος διαρροής

, (TN-C-S)

Προϋπόθεση ορθής λειτουργίας αυτόματου
διακόπτη διαρροής

, (TT)

Ρεύμα βραχυκυκλώματος

√

Αδιαβατική εξίσωση
Υπολογισμός της έντασης του ρεύματος
Υπολογισμός
ρεύματος
μονοφασικού
ωμικού καταναλωτή
Υπολογισμός ρεύματος μονοφασικού μη
ωμικού καταναλωτή
Υπολογισμός ρεύματος τριφασικού ωμικού
καταναλωτή

Υπολογισμός ρεύματος
ωμικού καταναλωτή

τριφασικού

√

μη
√

Υπολογισμός της ισχύος
Φαινόμενη ισχύς του μονοφασικού φορτίου

,
√

Φαινόμενη ισχύς του τριφασικού φορτίου

,
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Πραγματική ισχύς
φορτίου

του

μονοφασικού

√

Πραγματική ισχύς του τριφασικού φορτίου

Άεργος ισχύς του μονοφασικού φορτίου

√

Άεργος ισχύς του τριφασικού φορτίου

Συντελεστής ισχύος

Υπολογισμός άεργης ισχύος πυκνωτών για
διόρθωση του Συντελεστή Ισχύος
Χρόνος λειτουργίας
Αποδεκτός χρόνος λειτουργίας του μέσου
προστασίας
Υπολογισμός ελάχιστης διατομής καλωδίων
Γενική συνθήκη

Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίων

Πτώση τάσης
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ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (252)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Πνευματικά και Ηλεκτροπνευματικά Συστήματα
Βασικά εξαρτήματα των πνευματικών κυκλωμάτων
Συμβολισμοί, χαρακτηριστικά και λειτουργία εξαρτημάτων
Ενεργοποίηση κυλίνδρου απλής ενέργειας και διπλής ενέργειας.
Έλεγχος κυλίνδρου από ηλεκτρικό κύκλωμα με αυτοσυγκράτηση
Πνευματικό κύκλωμα με δύο κυλίνδρους
Αυτοματισμός μηχανής που περιλαμβάνει:
- Χρονομετρητή
- Απαριθμητή
- Τερματικό διακόπτη
- Βομβητή
- Αισθητήρες προσέγγισης
Υδραυλικά και ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα (αναφορά)
Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)
Δομή προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, χαρακτηριστικά, γλώσσες προγραμματισμού
Προγραμματισμός με διαγράμματα κλίμακας (LADDER)
Βασικά στοιχεία για τον προγραμματισμό
- Διευθύνσεις του PLC
- Εντολές BIT και εντολές WORD
Συνδέσεις εξωτερικών εξαρτημάτων στις εισόδους και εξόδους του PLC
Βασικές εντολές στη γλώσσα προγραμματισμού LADDER
- Κανονικά ανοικτή επαφή (ΝΟ)
- Κανονικά κλειστή επαφή (ΝC)
- Αντιστροφέας επαφής και πηνίου
Χρονικές λειτουργίες
- Χρονομετρητής ΤΟΝ
- Χρονομετρητής ΤΟF
Εντολές απαριθμητών
Οργάνωση προγράμματος
Προγράμματα επικοινωνίας και συσκευές προγραμματισμού του PLC
Προγραμματισμός και φόρτωση (μεταφορά) προγράμματος από PC στο PLC και από το PLC στο PC
Παραδείγματα προγραμματισμού και ασκήσεις με τη χρήση ηλεκτροπνευματικών συστημάτων
Εφαρμογή του PLC για τον έλεγχο λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα
Μονάδες αναλογικών εισόδων και αναλογικών εξόδων
Έλεγχος και λειτουργία ηλεκτρικών κινητήρων με τη χρήση του Inverter
Χρήσεις Inverter
Χαρακτηριστικά Inverter
Πλεονεκτήματα Inverter
Εγκατάσταση Inverter
Προγραμματισμός Inverter
Λειτουργία και έλεγχος συστήματος Inverter και κινητήρα
Τεχνολογία των Ρομπότ
Εισαγωγή στην τεχνολογία των ρομπότ
Κατασκευή και λειτουργία του ρομπότ
Προγραμματισμός των ρομπότ
Λειτουργία εκπαιδευτικού ρομπότ
Εφαρμογές αυτοματισμών
Απλοί βιομηχανικοί αυτοματισμοί με τη χρήση αισθητήρων και PLC
Απλές εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου
Απλές εφαρμογές αυτοματισμών με ηλεκτρικούς κινητήρες, πνευματικά και υδραυλικά συστήματα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
Ημερομηνία
Ώρα εξέτασης

: Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος (252)
: Τετάρτη, 28 ΜΑΪΟΥ 2014
: 8:00-10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ
(Α’, Β’ ΚΑΙ Γ’)

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου διορθωτικού υλικού.
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Μέρος Α. Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Να σχεδιάσετε:
α) μια κανονικά κλειστή επαφή ενός διακόπτη 0-1 πιεστικού τύπου
β) μια παλινδρομική επαφή ενός τερματικού διακόπτη
γ) το σύμβολο του χωρητικού αισθητήρα με τρεις αγωγούς
2. Να αναφέρετε το είδος του χρονικού που θα χρησιμοποιήσετε για το πιο κάτω
πρόβλημα αυτοματισμού και να εξηγήσετε γιατί.
-

Μόλις ανοίξει μια μπαλκονόπορτα ανάβει μια λάμπα και μόλις η πόρτα κλείσει η
λάμπα να σβήνει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.

3. Να σχεδιάσετε το σύμβολο της πνευματικής βαλβίδας 3/2, η οποία ενεργοποιείται με
ηλεκτρικό τρόπο (πηνίο) και επιστρέφει στην αρχική της θέση με εξάσκηση πίεσης.
4. Σε επαφές ενός ηλεκτρονόμου ισχύος αναγράφονται οι πιο κάτω αριθμοί.
α) ( 31 – 32 )
β) ( 3 – 4 )
Να εξηγήσετε πλήρως την κάθε επαφή.
5. Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό κύκλωμα ενός μαγνητικού αισθητήρα προσέγγισης με
τρεις αγωγούς, τύπου PΝΡ ( 24V DC ) που να εκπληρώνει τα πιο κάτω:
-

Όταν ο αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος ανάβει μια ενδεικτική λυχνία Χ1

-

Όταν ο αισθητήρας δεν είναι ενεργοποιημένος ανάβει μια ενδεικτική λυχνία Χ2

6. Να αναφέρετε κατά σειρά τα στάδια προετοιμασίας του πιεσμένου αέρα, στα
πνευματικά συστήματα.
7. Σας δίνεται το πιο κάτω ηλεκτρικό κύκλωμα (Σχήμα 1).
- Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τη Λογική Πύλη στην οποία αντιστοιχεί το πιο
κάτω ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Να σχεδιάσετε το σύμβολο της Λογικής Πύλης.

X1

X2

Y

Σχήμα 1
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8. Σας δίνεται το πιο κάτω χρονικό διάγραμμα λειτουργίας κάποιου χρονικού (Σχήμα 2).
- Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε το χρονικό
- Να αντιγράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας το πιο κάτω σχήμα και ακολούθως
να το συμπληρώσετε (να σχεδιάσετε το χρονικό διάγραμμα της κανονικά ανοιχτής
επαφής Ν/Ο).
ON

OFF

1
0
1

N/O

0
1

N/C

T

0

Σχήμα 2
9.

Να κατονομάσετε τα τρία είδη οπτικών αισθητήρων προσέγγισης και να αναφέρετε
μια πρακτική χρήση των οπτικών αισθητήρων.

10. Υπάρχουν μια σειρά από απαγορευτικές ενέργειες που αφορούν στη σύνδεση και
τον έλεγχο του κινητήρα με τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή στροφών.
Να αναφέρετε δυο (2) από αυτές.
11. Στο σχήμα 3 απεικονίζεται ένα μέρος κάποιου προγράμματος αυτοματισμού.
α) Να κατονομάσετε τις εισόδους και εξόδους του
β) Να εξηγήσετε τη λειτουργία του
X10

X12
5 TOF T2
T.2

Y22

T.2

R23

Σχήμα 3
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12. Να αναφέρετε πότε είναι αναγκαία η χρήση των υδραυλικών συστημάτων και να
ονομάσετε δύο παραδείγματα χρήσης τους.

Μέρος Β. Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.

13. Στο σχήμα 4 δίνεται ένα κύκλωμα Λογικών Πυλών.

.

Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε τον πίνακα αληθείας ( σχήμα 5 ) για το πιο
κάτω κύκλωμα Λογικών Πυλών στο τετράδιο απαντήσεών σας.

X1
X3

≥1

&

Χ1
0
0
0
0
1
1
1
1

Υ

X2

(Σχήμα 4)

Χ2
0
0
1
1
0
0
1
1

Χ3
0
1
0
1
0
1
0
1

Υ

(Σχήμα 5)

14. Να μετατρέψετε το πιο κάτω ηλεκτρικό κύκλωμα (σχήμα 6) σε κύκλωμα
Λογικών Πυλών.

X3

X1

X4

X2

X5

R1

(Σχήμα 6)
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15. Σας δίνετε το πιο κάτω ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου (Σχήμα 7).
Να εξηγήσετε τη λειτουργία του κυκλώματος από τη χρονική στιγμή που θα
ενεργοποιηθεί ο ωστικός διακόπτης S1.
15

15

T2
16

T1
18

13
R1

14

S1

8S

5S
R1

T1

X1

T2

(Σχήμα 7)

16. Στο σχήμα 8 φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα του ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών.
α) Με τη βοήθεια του πιο κάτω διαγράμματος να εξηγήσετε την αρχή
λειτουργίας του ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών.
β) Να αναφέρετε ποιο ηλεκτρικό μέγεθος ρυθμίζει ο ηλεκτρονικός ρυθμιστής
στροφών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ρύθμιση:
1- της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα
2- της ροπής του κινητήρα

παροχή
παροχή

M

(Σχήμα 8)
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Μέρος Γ. Αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό και πνευματικό κύκλωμα για το πιο κάτω παράδειγμα
αυτοματισμού.


Μόλις ενεργοποιηθεί ένας ωστικός διακόπτης S1 ένα έμβολο απλής ενέργειας
πηγαίνει από τη σύμπτυξη στην πλήρη έκταση του μετά από χρονική διάρκεια Τ.



Μόλις βρεθεί στην έκταση επιστρέφει αυτόματα πίσω.

18. Σας δίνεται το πιο κάτω ηλεκτροπνευματικό κύκλωμα, το οποίο αποτελείται από το
πνευματικό κύκλωμα (σχήμα 9) και το ηλεκτρικό κύκλωμα (σχήμα 10).

1
STOP

1
L/S2

L/S1
3

3

15
T2
L/S1

16

L/S2

15

B

A

13
R1
14

START

13
R2
14

T1
18

Y1

R

P

5S

S

R1

(Σχήμα 9)

Y1

R2

T1

8S
T2

(Σχήμα 10)

α) Να κατονομάσετε τον τύπο της πνευματικής βαλβίδας καθώς και τον τύπο
του πνευματικού κυλίνδρου.
β) Αν το πιο πάνω ηλεκτρικό κύκλωμα μεταφερθεί σε πρόγραμμα
Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC) να αναγνωρίσετε ποια δομικά
στοιχεία θα θεωρηθούν είσοδοι (INPUT) και ποια έξοδοι (OUTPUT).
γ) Να μεταφέρετε το κύκλωμα σε πρόγραμμα Λογικής Κλίμακας (Ladder).
-ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (253)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης : Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Θερμοκρασία, Μάζα, Πίεση
Αισθητή και Λανθάνουσα Θερμότητα
Θερμικό Φορτίο, Ψυκτική Ισχύς
Ψυκτικά Μανόμετρα
2. ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ
Ιδιώτες – Κατηγορίες
Περιβαλλοντολογικέ Επιπτώσεις των Ψυκτικών Ρευστών
Αντίστοιχοι Περιβαλλοντολογικοί Κανονισμοί
3. ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
4. ΟΙΚΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
Μονόπορτο Οικιακό
Απλό Δίπορτο Οικιακό
Αερόψυκτο Οικιακό
5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
Όρθια Βιρτίνα Ψύξης
Οριζόντια Βιτρίνα Ψύχης
Ψυγεία Νερού
6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
8. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Γνώστη Πιθανών Σημείων Διαρροών Ψυκτικού Συστήματος
Εξέταση Αρχείου Συστήματος Πριν από κάθε έλεγχο για Διαρροές
Συμπλήρωση Δεδομένων στο Αρχείο Συστημάτος
9. ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αρχή Λειτουργίας Συμπιεστών (Παλινδρομικών, Κοχλιωτών, Σπειροειδών)
Όργανα Ελέγχου, Κύκλωμα Λίπανσης
Αερόψυκτοι και Υδροψυκτοί Συμπυκνωτές, Ατμοποιητές
Εκτονωτικοί Μηχανισμοί

1
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ (253)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΔΣΑΡΣΗ 28 ΜΑΙΟΤ 2014
ΩΡΑ

: 8.00-10.30

Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα γξαπηνύ 2,5 ώξεο (150 ιεπηά)

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε (Α, Β, Γ) θαη δεθαηξείο (13)
ζειίδεο.

ΟΓΗΓΙΔ:
1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.

2. ΟΛΔ οι απανηήζειρ να δοθούν ζηο εξεηαζηικό δοκίμιο ηο
οποίο ππέπει να επιζηπαθεί.
3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή άιινπ δηνξζσηηθνύ πιηθνύ.
5. Γίδεηαη ηππνιόγην (ζει.13)
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ΜΔΡΟ Α΄ - Αποηελείηαι από 12 επωηήζειρ.
Η κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (4) μονάδερ.
1. Σν πξσηόθνιιν ηνπ Μόληξεαι αλαθέξεηαη:
α) ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο.
β) ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
γ) ζηελ πξνζηαζία ηεο ζηνηβάδαο ηνπ όδνληνο.
δ) ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
………………………………………………………………………………………...
.………………………………………………………………………………………..
2. Έλα ςπθηηθό ζύζηεκα ζην νπνίν ππάξρεη δηαξξνή, είλαη παξάλνκν λα
γεκίδεηαη κε ςπθηηθό ξεπζηό ρσξίο πξώηα λα:
α)
β)
γ)
δ)

κεηξεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο.
γίλεη θελό 30mmHg.
κεηξεζεί ε πνζόηεηα ηνπ ξεπζηνύ κε δπγαξηά.
βξεζεί θαη επηδηνξζσζεί ε απώιεηα.

Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
………………………………………………………………………………………...
.………………………………………………………………………………………..
3. Η ππεξζέξκαλζε ηεο Γήο νθείιεηαη :
α)
β)
γ)
δ)

ζηελ ηξύπα ηνπ Όδνληνο.
ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
ζην ιηώζηκν ησλ πάγσλ.
ζηελ όμηλε βξνρή.

Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
………………………………………………………………………………………...
4. Ο ηξηρνεηδήο ζσιήλαο είλαη ην κέξνο ηνπ ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπνπ ην
ςπθηηθό ξεπζηό :
α) απνβάιιεη ζεξκόηεηα θαη πγξνπνηείηαη.
β) απνξξνθά ζεξκόηεηα θαη αηκνπνηείηαη.
γ) κεηώλεη ηελ πίεζε ηνπ.
δ) απνβάιιεη ζεξκόηεηα θαη αηκνπνηείηαη.
.

Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
......................................................................................................................

.

......................................................................................................................
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5. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα πην θάησ εξγαιεία θαη εμαξηήκαηα.

α)……………………………….

β) …………………………..

γ)………………………………

δ)………………………………

6. Να γξάςεηε πνην από ηα πην θάησ ζηνηρεία πνπ πεξηέρεηαη ζηα ςπθηηθά
ξεπζηά επζύλεηαη γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Φζόξην
Άλζξαθαο
Τδξνγόλν
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. O ειεθηξνλόκνο εθθίλεζεο (relay) ζην ειεθηξηθό θύθισκα νηθηαθνύ ςπγείνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα :
α) λα θηλεί ηνλ αλεκηζηήξα ηνπ αηκνπνηεηή.
β) λα ζβήλεη ηελ ιάκπα κέζα ζην ςπγείν.
γ) λα απνζπλδέεη ην βνεζεηηθό ηύιηγκα ηνπ θηλεηήξα ηνπ ζπκπηεζηή.
δ) λα δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή.
Από ηηο πην πάλσ απαληήζεηο λα γξάςεηε ηελ νξζή.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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8. Να αλαθέξεηε δύν πηζαλά ζεκεία δηαξξνήο ςπθηηθνύ ξεπζηνύ ζε ζπζθεπή
θιηκαηηζκνύ δηαηξεκέλνπ ηύπνπ.
.……………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………….
9. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πξόηαζε κε κηα από ηηο πην θάησ επηινγέο:
Με ηελ βνήζεηα ηνπ δείθηε ξνήο ( sight glass) .................................................
................................................................................................................................
α)
β)
γ)
δ)

εμεηάδνπκε ην βαζκό απόδνζεο ηνπ ζπκππθλσηή.
ειέγρνπκε αλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ.
ειέγρνπκε αλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα ιαδηνύ.
ειέγρνπκε αλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα αδώηνπ απαιιαγκέλνπ
από νμπγόλν.

10. Να αληηζηνηρίζεηε ηα κεγέζε ηεο ζηήιεο Α κε ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο
ζηήιεο Β.
ΣΗΛΗ Α

ΣΗΛΗ Β

1. Κελό

α. Bar

2. Iζρύο

β. mm Hg

3. Θεξκνθξαζία

γ. kW

4. Πίεζε

δ. °C

11. Πνηα είλαη ε εκεξνκελία απαγόξεπζεο ηεο ρξήζεο ηνπ R22 ;
α)
β)
γ)
δ)

1/1/2013
1/1/2014
1/1/2015
1/1/2020

Από ηηο πην πάλσ απαληήζεηο λα γξάςεηε ηελ νξζή.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
12. ε ηη ρξεζηκεύεη ν πξεζνζηάηεο ζην ςπθηηθό θύθισκα ηεο ζπζθεπήο
θιηκαηηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ;
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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ΜΔΡΟ Β΄- Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (8) μονάδερ
13 . Μεηαμύ ησλ αθξνδεθηώλ ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ελόο εξκεηηθνύ
ζπκπηεζηή νηθηαθνύ ςπγείνπ έρνπλ κεηξεζεί νη αθόινπζεο σκηθέο
αληηζηάζεηο:
ΑΒ = 40 Ω

ΒΓ= 22 Ω

Β
◦

ΑΓ= 62 Ω
Α ◦

◦Γ

α) Να ζρεδηάζεηε πην θάησ ην ειεθηξηθό θύθισκα ηνπ ζπκπηεζηή θαη λα
δείμεηε ηα ζεκεία C, R, S.
β) Να ζεκεηώζεηε ζην θύθισκα ηηο αληίζηνηρεο σκηθέο αληηζηάζεηο θαη λα
δώζεηε ηε ζσζηή νλνκαζία ησλ πεξηειίμεσλ.
γ) Να δείμεηε πσο ζπλδέεηαη ζην θύθισκα ν ππθλσηήο εθθίλεζεο.
δ) Να δείμεηε πσο ζπλδέεηαη ην θύθισκα ζηελ ειεθηξηθή παξνρή.

ε) Πνηά ε πηζαλή βιάβε ζηελ πεξηέιημε ΑΒ , όηαλ ε έλδεημε ηνπ πνιπκέηξνπ
αληί 40 Ω, είλαη άπεηξν .
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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14. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα εμαξηήκαηα κηαο ζπζθεπήο θιηκαηηζκνύ
δηαηξεκέλνπ ηύπνπ κε βαιβίδα αληηζηξνθήο ηνπ ςπθηηθνύ θύθινπ.
α) Να νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε (1-8).
1. ......................................

2. ........................................

3. .....................................

4. ........................................

5. .....................................

6. ........................................ .

7. ......................................

8. ..........................................

β) Να ζπλδέζεηε ηα εμαξηήκαηα ώζηε ε ζπζθεπή λα ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε
ζέξκαλζε γηα ην ρεηκώλα, δείρλνληαο κε βέιε ηελ πνξεία ηνπ ςπθηηθνύ
ξεπζηνύ.

4
1
6

2

8

7

1
5
3

γ) Να γξάςεηε ηη πίεζε επηθξαηεί (ςειή – ρακειή) ζηα εμαξηήκαηα 2 θαη 6 θαηά
ηελ πην πάλσ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.
i. ην εμάξηεκα 2 …………………………………………………………………..
ii. ην εμάξηεκα 6 …………………………………………………………………..
δ) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα (Q) πνπ πξέπεη λα απνξξνθεζνύλ από 2 Kg
θξένλ R410A γηα λα αηκνπνηεζνύλ.
(Δηδηθή ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα αηκνπνίεζεο ηνπ R410A L: 218 kJ/kg )
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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15. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ν βαζηθόο ςπθηηθόο θύθινο νηθηαθνύ
ςπγείνπ.

(α) Να νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηεο ζπζθεπήο
1.
3.
5.
6.
10.
12.
15.
(β) Να ζεκεηώζεηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ (πγξό ή αέξην)ζηα πην
θάησ ζεκεία
2.
4.
7.
9.
11.
14.
16.
(γ) Να αλαθέξεηαη αλ απνβάιιεηαη ή απνξξνθάηαη ζεξκόηεηα ζηηο πην θάησ
αξηζκεκέλεο ζέζεηο.
8.
13.
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16.

Με ηε βνήζεηα ζρεδηαγξάκκαηνο λα δείμεηε ηε ζσζηή ζπλδεζκνινγία
ησλ πην θάησ ςπθηηθώλ εμαξηεκάησλ ελόο εκπνξηθνύ ςπγείνπ.
πκπηεζηήο
Γνρείν πγξνύ
Γηαρσξηζηήο ιαδηνύ
πκππθλσηήο
Αηκνπνηεηήο
Φίιηξν
Γείθηεο ξνήο
πιιέθηεο πγξνύ (Αηκνπνηεηήο αζθαιείαο)
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ΜΔΡΟ Γ΄ - Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (10) μονάδερ
17. Πνην θάησ θαίλεηαη ην ςπθηηθό καλόκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα
ςπθηηθά ξεπζηά R 404A, R134a, R22 θαη R407C.
α) Πνηα από ηα ςπθηηθά ξεπζηά πνπ θαίλνληαη ζην καλόκεηξν είλαη
κίγκαηα;
………………………………………………………………………………………
β) Παξαηεξώληαο ηηο θιίκαθεο ηνπ καλνκέηξνπ λα ζεκεηώζεηε:
i. ηελ πίεζε αηκνπνίεζεο γηα ην R407C ζε ζεξκνθξαζία 2 º C.
………………………………………………………………………………………
ii. ηε ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο γηα ην R134a ζε πίεζε 5 psi
………………………………………………………………………………………
γ) ε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ην ςπθηηθό ξεπζηό ζηηο πην πάλσ
αληηζηνηρίεο πίεζεο - ζεξκνθξαζίαο.
………………………………………………………………………………………
δ) Πνην από ηα ςπθηηθά ξεπζηά πνπ θαίλνληαη ζην καλόκεηξν
αληηθαηέζηεζε ην ςπθηηθό ξεπζηό R22
………………………………………………………………………………………..
ε) Πνην από ηα 4 ςπθηηθά ξεπζηά επηδξά αξλεηηθά ζηελ ηξύπα ηνπ
όδνληνο;
………………………………………………………………………………………..
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18. Μεηά από έιεγρν ζε ζπζθεπή θιηκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί R407C
δηαπηζηώζεθε απώιεηα αεξίνπ ζην ζεκείν ζύλδεζεο ησλ ραιθνζσιήλσλ
κε ηε βαιβίδα ηεο κνλάδαο ζπκπύθλσζεο.
Να γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηηο 5 βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ
γηα ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο θαη επαλαιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.
α)…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
β)…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
γ)…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
δ)…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
ε)…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
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ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ
ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΩΜ
Ένηαζη ηος πεύμαηορ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΥΤ
Ηλεκηπική ενέπγεια
Ηλεκηπική ιζσύρ
Πσκνότητα – μάζα – όγκος
Πςκνόηηηα ςλικού
Θερμοδσναμική
Θεπμικό θοπηίο (kJ)
Θεπμικό θοπηίο (kJ)
Θεπμικό θοπηίο (kJ)
Ψςκηική ιζσύρ (kW)
Ειδική αιζθηηή θεπμόηηηα ςλικού
(
)
Ειδική λανθάνοςζα θεπμόηηηα
ηήξηρ/πήξηρ (
)
Διαθοπά θεπμοκπαζίαρ ( )
Χπόνορ (sec)
Ειδική λανθάνοςζα θεπμόηηηα
αημοποίηζηρ/ςγποποίηζηρ (

)
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ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (254)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Τηλεφωνία
Εισαγωγή
Χαρακτηριστικά ομιλίας
Τηλεφωνική συσκευή
Το τηλεφωνικό δίκτυο
Το τηλεφωνικό κέντρο και η λειτουργία του
Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN)
Βασικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες
Υπηρεσία Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής (ADSL)
Κυψελωτή τηλεφωνία
Σκοποί – τοπολογία
Αρχιτεκτονική δομή
Ραδιοτηλεοπτικά συστήματα
Ραδιοφωνικά συστήματα
Πομποί ΑΜ
Πομποί FM
Δέκτες ΑΜ
Δέκτες FM
Τηλεοπτικά συστήματα
Βασικές αρχές τηλεόρασης
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Λειτουργικό διάγραμμα Η/Υ
Συσκευές εισόδου/εξόδου
Θύρες εισόδου/εξόδου
Συσκευές Μνήμης
Ραντάρ
Βασικές αρχές λειτουργίας
Τύποι
Τύποι απεικόνισης
Εφαρμογές
Δορυφορικές επικοινωνίες
Βασικές αρχές – πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα
Δορυφορικός σταθμός διαστήματος
Δορυφορικός σταθμός εδάφους
Παράμετροι δορυφορικής ζεύξης
Τεχνικές μετάδοσης
Υπηρεσίες
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
Ημερομηνία
Ώρα εξέτασης

: Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (254)
: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014
: 08:00 - 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2, 5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄)

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
4. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
5. Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνεται τυπολόγιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το μέρος Α΄ αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1.

Σε ποια περίπτωση είναι αναγκαία η χρήση εικονικής μνήμης (virtual memory) σε
έναν υπολογιστικό σύστημα;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2.

Τι σημαίνει ο όρος "ευρυφασματικές υπηρεσίες" στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3.

(α) “Το κύκλωμα επιλογής επιτρέπει στο συνδρομητή να πληκτρολογήσει τον
αριθμό που θα σταλεί στο Τηλεφωνικό Κέντρο έτσι ώστε να επιτευχθεί μια
τηλεφωνική συνδιάλεξη”.
Να αναφέρετε τα δύο συστήματα επιλογής αριθμών που χρησιμοποιούνται σε
μια τηλεφωνική συσκευή.
(1)

………………………………………………………………………..……

(2)

………………………………..…………………………………………….
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(β)

Ποια κατάσταση ονομάζεται “συμφόρηση” στην τηλεφωνία;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.

Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις:
(α)

Η ζώνη συχνοτήτων εκπομπής τηλεοπτικών προγραμμάτων στην περιοχή
UHF είναι:
(1)
(2)
(3)
(4)

50 Hz - 5 kHz
7 GHz - 11 GHz
470 MHz - 862 MHz
535 kHz - 606 kHz

……………………………………………………………………………
(β)

Μια από τις ζώνες μικροκυματικών συχνοτήτων που χρησιμοποιείται στις
δορυφορικές επικοινωνίες είναι:
(1)
(2)
(3)
(4)

300 Hz - 4 kHz
7 GHz - 11 GHz
88 MHz - 108 MHz
535 kHz - 1606 kHz

……………………………………………………………………………
5.

Από τις πιο κάτω διευκολύνσεις να επιλέξετε τις δύο που προσφέρονται στη
σταθερή τηλεφωνία:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS)
Αναμένουσα κλήση
Διεθνής περιαγωγή (International roaming)
Αναγνώριση κλήσης

(1) ………………………………………………………………………..…………
(2) ………………………………..…………………………………………….……
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6.

Στο σχήμα 1 δίνεται σκαρίφημα της αρχής λειτουργίας των ραντάρ.

Σχήμα 1
Να υπολογίσετε την απόσταση σταθερού στόχου από μια μονάδα ραντάρ αν ο
χρόνος από τη στιγμή της εκπομπής του σήματος μέχρι τη στιγμή της λήψης της
ηχούς είναι 200 μs. Να θεωρήσετε ότι η ταχύτητα διάδοσης των
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ατμόσφαιρα είναι c = 3 x 10 8 m/s.

Απόσταση = ………………….
7.

Σε ποια αρχή βασίζουν τη λειτουργία τους τα δίκτυα κυψελωτής τηλεφωνίας;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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8.

Να σημειώσετε ποιες από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι ορθές και ποιες είναι
λανθασμένες.
(α)

Το εύρος ζώνης συχνοτήτων του ακουστικού σήματος στη ραδιοφωνία FM
είναι 5 kHz.

(β) Η μνήμη RAM χρησιμοποιείται για τη μόνιμη αποθήκευση πληροφοριών
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
(γ) Το εύρος ζώνης συχνοτήτων του οπτικού σήματος στην τηλεόραση είναι
15 kHz.
(δ) Ο ελάχιστος ρυθμός δειγματοληψίας που απαιτείται για τη μετατροπή ενός
αναλογικού σήματος με μέγιστη συχνότητα 5 kHz, σε ψηφιακό είναι 10 000
δείγματα το δευτερόλεπτο.
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
……………………………

9.

Στα μέρη (α) και (β) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
(α)

Στην έξοδο του αποδιαμορφωτή ραδιοφωνικού δέκτη AM η συχνότητα που
δημιουργείται είναι η:
(1)
(2)
(3)
(4)

Φέρουσα
Ενδιάμεση
Ψηλή
Ακουστική
……………………………

(β)

Στον υπερετερόδυνο ραδιοφωνικό δέκτη ΑM, ο μίκτης μετατρέπει πάντοτε το
εισερχόμενο σήμα στην ενδιάμεση συχνότητα:
(1)
(2)
(3)
(4)

15 kHz
445 kHz
900 MHz
3,4 kHz
…………………………

10. (α) Να αναφέρετε δύο δομικές μονάδες (μέρη) από τις οποίες αποτελείται ένα
δίκτυο κυψελωτής τηλεφωνίας.
(1) ………………………………………………………………………..…………
(2) ………………………………..…………………………………………….……
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(β)

Να αναφέρετε σε τι χρησιμεύει η κάρτα SIM στην κυψελωτή τηλεφωνία.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………………………………….……

11. Να σημειώσετε ποιες από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι ορθές και ποιες είναι
λανθασμένες.
(α)

Το εύρος ζώνης συχνοτήτων για ένα δίαυλο φωνής στην τηλεφωνία
κυμαίνεται από 470 MHz μέχρι 862 MHz.

(β)

Η μνήμη ROM είναι μια μνήμη της οποίας τα περιεχόμενα μπορούν να
διαβαστούν, αλλά δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

(γ)

Η ψηφιακή τεχνολογία πλεονεκτεί έναντι της αναλογικής στις
τηλεπικοινωνίες.

(δ)

Το φαινόμενο Doppler χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ταχύτητας
ενός στόχου ο οποίος κινείται σε σχέση με μια σταθερή μονάδα ραντάρ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
ΟΡΘΗ - ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
……………………………

12. Από τις πιο κάτω ζώνες συχνοτήτων να επιλέξετε δύο που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων:
(α)

300 Hz - 3, 4 kHz

(β)

88 MHz - 108 MHz

(γ)

470 MHz - 605 MHz

(δ)

11GHz - 18 GHz

(ε)

535 kHz - 1606 kHz
(1)

………………………………………………………………………..……

(2)

………………………………..…………………………………………….
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - Το μέρος Β΄ αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Στο σχήμα 2 δίνεται σχεδιάγραμμα δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών το
οποίο αποτελείται από δύο σταθμούς εδάφους και έναν δορυφορικό αναμεταδότη
διαστήματος.

Show Desktop.scf

Σχήμα 2

Άνω Ζεύξη
Κάτω Ζεύξη

Σχήμα 2
(α)

Να εξηγήσετε σε τι χρησιμεύει ο αναμεταδότης σε ένα σύστημα δορυφορικών
επικοινωνιών.
……………………………………………………….………………………………
…………………………………….…………………………………………………
………………………………….……………………………………………………
………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….………………
……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………….….………………
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(β)

Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα των δορυφορικών επικοινωνιών σε σχέση
με τα επίγεια μέσα μετάδοσης.
(1)

…………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………….…….…
………………………………………………………………….…………….……

(2)

………………………………………………………………….…………….……
…………………………………………………………………………………..…
………………………………..……………………………………………………

(3)

…………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………….…….…
………………………………………………………………….…………….……

14. (α) Να εξηγήσετε γιατί είναι απαραίτητη η χρήση τηλεφωνικών κέντρων στην
τηλεφωνία.
……………………………….………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………
(β)

Ποια λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, ονομάζεται "μεταγωγή";
……………………………….………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………
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15. Η πρόσβαση βασικού ρυθμού (BRA) στο Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων
Υπηρεσιών (ISDN), προσφέρει ψηφιακή τηλεφωνική υπηρεσία σε σπίτια και μικρά
γραφεία με μορφή “2B+D”.
(α) Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται οι δίαυλοι “B” και “D” στο ISDN;
Δίαυλος “Β”
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Δίαυλος “D”
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Να αναφέρετε δύο βασικές υπηρεσίες του βασικού ρυθμού πρόσβασης του
δικτύου ISDN.
(1)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

(2)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

16. (α) Να αναφέρετε δύο τυποποιημένες θύρες επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

(β)

(1)

…………………………………………………………………………………

(2)

…………………………………………………………………………………

Να εξηγήσετε γιατί είναι αναγκαία η χρήση σκληρού δίσκου (βοηθητική
μνήμη) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
……………………………………………………….………………………………
………………………………….……………………………………………………
………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………….………………………………
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……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….………………
……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………...………….
(γ)

Να εξηγήσετε τι σημαίνει ο όρος “Θερμή Εγκατάσταση” (Hot Plugging) στη
διαδικασία σύνδεσης περιφερειακών συσκευών στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Το μέρος Γ΄ αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. (α) Να αναφέρετε ποιος είναι ο σκοπός της σάρωσης μιας εικόνας στον
εικονολήπτη (camera).
……………………………….………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………
………………….……………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………
…………………………………………….…………………………………………
β)

Τι ονομάζεται “εικονοστοιχείο” (pixel) στην τηλεόραση;
………………………………….……………………………………………….……
……………….………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………
………………………………….……………………………………………………
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(γ) Η κινούμενη εικόνα στην τηλεόραση μπορεί να μεταδοθεί στέλλοντας μια
σειρά ακίνητων εικόνων, κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στον
κινηματογράφο (Σχήμα 3).

Σχήμα 3
(1) Να αναφέρετε τι είναι το φαινόμενο του μεταισθήματος.
……………………………….……………………………………….………
………………………………………….…………………………….………
…………………………………………………….……………….…………
………………………………………………………………….….…………
…………………………………………………………………….……….…
………………………………………………….…………….………………
……..……………….……………………………………..…………………
………………………………….…………………….………………………
……………………………………………………….……………….………
…………………………..……………………………………………………
(2) Να εξηγήσετε πως το φαινόμενο του μεταισθήματος αξιοποιείται στον
τηλεοπτικό δέκτη.
…………………………………………………………………………………
……….…………………………………….…………………………………
………………….……………………………..……..………………………
…….………………………………………….………………………………
………………….…………………………….………………………………
………………………………………….…….………………………………
………………………………………………..………………………………
………………………………………….…….………………………………
…………………………………………….……….…………………………
…………………………………………..……………………………………
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18. (α) Να αναφέρετε δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά των ραδιοφωνικών δεκτών.
(1)

…………………………………………………………………………………

(2)

…………………………………………………………………………………

(β) Ραδιοφωνικός δέκτης FM συντονίζεται στη συχνότητα 96 MHz του Τρίτου
Προγράμματος του ΡΙΚ. Να υπολογίσετε:
(i) Tη συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή fLO, αν η ενδιάμεση συχνότητα του
δέκτη είναι fIF = 10,7 MHz.

fLO = ………….
(ii) Τη συχνότητα-είδωλο, fΕΙΔ.

fΕΙΔ = ………….
(γ) Στο σχήμα 4 δίνεται μέρος από το δομικό διάγραμμα ραδιοφωνικού δέκτη FM.
Ενισχυτής
IF

Κεραία
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ
fC
Μίκτης

Ενισχυτής
RF

fIF

fLO
Τοπικός
Ταλαντωτής

~

Ταυτόχρονος
Συντονισμός

Σχήμα 4
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Να εξηγήσετε σε τι χρησιμεύει η βαθμίδα του μίκτη στο ραδιοφωνικό δέκτη.
…………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………….…………………………………………
……………………….………………………….……………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………
……….………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

-------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ --------------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Νομός του Ωμ
Ένταση του ρεύματος

I

U
R

Εναλλασσόμενο Ρεύμα
Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

T

1
f



c
f

Μήκος Κύματος
Μήκος κύματος
Ντεσιμπέλ (Decibel)
Απολαβή (Λόγος Ισχύος)

A( dB) 10 . log

P2
P1

Απολαβή (Λόγος τάσεων)

A( dB)  20 . log

V2
V1

Απόλυτη στάθμη σήματος

P (dBm) 10. log

P
1mW

Θόρυβος
Λόγος σήματος προς θόρυβο

S
SNR 10 . log  
N

Διαμόρφωση κατά πλάτος (ΑΜ)

m
Συντελεστής διαμόρφωσης

m
Εύρος ζώνης διαμορφωμένου σήματος

ά ύ ή
ά έ ή

( Amax  Amin )
( Amax  Amin )

BW  2 . f max
P  PC  PUSB  PLSB

Ισχύς διαμορφωμένου σήματος (m = 1)

P  PC 

PC PC

4
4

Διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM)



Δείκτης διαμόρφωσης
Κανόνας Κάρσον ( Carson)

f s
f m (MAX )

BW  2.(f c  f m(MAX ) )

Σελίδα 15 από 16
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Θεώρημα της δειγματοληψίας

f S  2 . BW

Συχνότητα δειγματοληψίας
Θεωρία τηλεπικοινωνιακής κίνησης

y

Φορτίο τηλεπικοινωνιακής κίνησης

Y
T

Ετεροδύνωση
Συχνότητα τοπικού ταλαντωτή

f LO  f C  f IF

Συχνότητα “είδωλο”

f   f C  2 f IF

Ενδιάμεση συχνότητα

2 f  f C  f C

Ραντάρ

ct
2

Απόσταση στόχου

d

Ταχύτητα του φωτός στο κενό

3.108 m/s

Σελίδα 16 από 16
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (255)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
1

Εισαγωγή

1.1

Σκοπός και χρησιμότητα του μαθήματος Μετρήσεις Ποσοτήτων

1.2

Οικοδομική ομάδα – Ρόλος του Επιμετρητή Ποσοτήτων

1.3

Ορισμοί - Τεχνική ορολογία

1.4

Ιστορικό της επιστήμης των Μετρήσεων στην οικοδομική βιομηχανία

2

Επιμετρητής Ποσοτήτων

2.1

Το επάγγελμα του Επιμετρητή Ποσοτήτων

2.2

Αρμοδιότητες του Επιμετρητή Ποσοτήτων

2.3

Γνώσεις και ικανότητες του Επιμετρητή Ποσοτήτων

3

Νομοθεσία για εργολάβους - Διεξαγωγή προσφορών – Συμβόλαια εργολαβίας

3.1

Νομοθεσία για εργολάβους

3.2

Τρόποι διεξαγωγής προσφορών

3.3

Κατακύρωση προσφορών

3.4

Συμβόλαια εργολαβίας

3.5

Πιστοποιητικά πληρωμών

3.6

Προκαταβολή – Τραπεζική εγγύηση

3.7

Κρατήσεις συμβολαίου

3.8

Περίοδος ευθύνης του εργολάβου

4

Μέθοδοι μετρήσεων – εκτιμήσεων

4.1

Πρόχειρες μέθοδοι

4.2

Λεπτομερειακές μέθοδοι

5

Ετοιμασία του δελτίου ποσοτήτων

5.1

Μέθοδος μέτρησης ’’κατά τμηματική εργασία’’ (Trade method)

5.2

Στάδια ετοιμασίας του δελτίου ποσοτήτων

6

Δελτίο αναφοράς-Κανονισμοί καταχώρισης και τετραγωνισμού των
διαστάσεων

6.1

Ονομασία και χρήση των στηλών του δελτίου αναφοράς

6.2

Καταχώριση των διαστάσεων στο δελτίο αναφοράς - κανονισμοί

6.3

Τετραγωνισμός των διαστάσεων στο δελτίο αναφοράς

7

Καταγραφή του δελτίου ποσοτήτων

7.1

Ονομασία και χρήση των στηλών του δελτίου ποσοτήτων

7.2

Καταγραφή του δελτίου ποσοτήτων - κανονισμοί
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7.3

Τιμολόγηση και κοστολόγηση του δελτίου ποσοτήτων

7.4

Περίληψη

8

Προκαταρκτικά

8.1

Προκαταρκτική ενημέρωση

8.2

Προκαταρκτικές επιμέρους εργασίες – κανονισμοί μέτρησης

8.3

Μέτρηση και κοστολόγηση Προκαταρκτικών εργασιών

9

Μέτρηση εκσκαφών και χωματουργικών

9.1

Κανονισμοί μέτρησης

9.2

Μέτρηση και κοστολόγηση εκσκαφών και χωματουργικών εργασιών

10

Μέτρηση σκυροδέματος

10.1

Κανονισμοί μέτρησης

10.2

Μέτρηση και κοστολόγηση εργασιών σκυροδέματος

11

Μέτρηση εργασιών ξυλοτύπου

11.1

Κανονισμοί μέτρησης

11.2

Μέτρηση και κοστολόγηση εργασιών ξυλοτύπου

12

Μέτρηση οπλισμού

12.1

Κανονισμοί μέτρησης

12.2

Βάρος ράβδων οπλισμού ανά διάμετρο

13

Μέτρηση τοιχοποιίας

13.1

Κανονισμοί μέτρησης

13.2

Υπολογισμός του μήκους και του ύψους της τοιχοποιίας

13.3

Μέτρηση και κοστολόγηση εργασιών τοιχοποιίας

14

Μέτρηση επιχρισμάτων

14.1

Κανονισμοί μέτρησης

14.2

Μέτρηση και κοστολόγηση εργασιών επιχρισμάτων

15

Μέτρηση πατωμάτων

15.1

Διαχωρισμός πατωμάτων σε στάδια για σκοπούς μέτρησης

15.2

Κανονισμοί μέτρησης

15.3

Μέτρηση και κοστολόγηση πατωμάτων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΤΕΤΑΡΤΗ, 28 ΜΑÏΟΥ 2014

ΩΡΑ

: 8:00 – 10:30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Α, Β και Γ) και 13 σελίδες.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος υποψήφιος θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Το Παράρτημα με τα σχέδια οικοδομής (4 σελίδες)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
2. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας εντός του πλαισίου, που βρίσκεται στο άνω
αριστερό μέρος του εξώφυλλου.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Το Παράρτημα δεν επιστρέφεται
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-2ΜΕΡΟΣ Α΄ - 12 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Να αναφέρετε τι είναι η περίοδος ευθύνης του εργολάβου και ποιες είναι οι ευθύνες του
εργολάβου κατά την περίοδο αυτή.
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2. Να αναφέρετε τα τέσσερα βασικά πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή
ενός έργου και αποτελούν την οικοδομική ομάδα.
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Να αναφέρετε τι είναι το ποσοστό κράτησης που αποκόπτεται από τα ενδιάμεσα
πιστοποιητικά πληρωμής και για ποιο λόγο αποκόπτεται το ποσό αυτό.
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Να αναφέρετε τέσσερις επιμέρους εργασίες που ανήκουν στην τμηματική εργασία
«εκσκαφές και χωματουργικά».
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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-35. Να υπολογίσετε, κατά προσέγγιση, το κόστος μιας διώροφης οικοδομής με καλυμμένο
εμβαδόν κάθε ορόφου 200m2, αν η εμπειρική τιμή κόστους είναι €1200 ανά m2.
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. Να μετατρέψετε τις πιο κάτω ποσότητες οπλισμού από τρεχούμενα μέτρα (m) σε
χιλιόγραμμα (kg), σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Υ10 :
Υ14 :
Υ18 :
Υ24 :

1132 m
542 m
375 m
239 m

Βάρος ράβδων οπλισμού

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Διάμετρος (mm)

Βάρος (kg/m)

8

0,395

10

0,617

12

0,888

14

1,208

16

1,578

18

2,000

20

2,466

22

2,984

24

3,551

28

4,834

7. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις:
 Το συμβόλαιο εργολαβίας, υπογράφεται μεταξύ του …………………………… και
του …………………………….
 Μετά
την
παρουσίαση
του
πιστοποιητικού
πληρωμής
πληρώνεται
ο …………………………… από τον …………………………….
8. Να υπογραμμίσετε την πρόταση που ΔΕΝ αποτελεί κριτήριο για την κατακύρωση μιας
προσφοράς:
(α)
Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου
(β)
Η τιμή της προσφοράς
(γ)
Η μορφολογία του εδάφους
(δ)
Η ποιότητα προηγούμενων εργασιών του εργολάβου
(ε)
Η ειδικότητα του εργολάβου στο είδος του έργου, που αναφέρεται η προσφορά
9. Να αναφέρετε τις μονάδες μέτρησης για τις πιο κάτω επιμέρους εργασίες του Ξυλότυπου.


Ξυλότυπος θεμελιοδοκών με ύψος μεγαλύτερο από 50 cm

…………………….



Ξυλότυπος περιμετρικά της πλάκας εδάφους

…………………….



Ξυλότυπος κυλινδρικών κολονών

…………………….



Ξυλότυπος πλάκας οροφής

…………………….
408

-410. Να καταχωρίσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση της τοιχοποιίας πάχους 20 cm του σχήματος που ακολουθεί. Για την τοιχοποιία
θα χρησιμοποιηθούν τούβλα διαστάσεων (30 x 20 x 10) cm και τσιμεντοκονίαμα 1:3.
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-511. Να καταχωρίσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση των πιο κάτω επιμέρους εργασιών των Επιχρισμάτων της εξωτερικής πλευράς
του τοίχου που φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.
α) εξωτερικό επίχρισμα δύο χέρια (τριφτό)
β) εξωτερικό επίχρισμα δύο χέρια (τριφτό) για επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 30 cm
πλάτος

410

-612. Να καταχωρίσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση της επιφανειακής εκσκαφής μέσου βάθους 0,25 m σε ορθογώνιο οικόπεδο με
διαστάσεις, 22,50 m x 24,30 m.

ΜΕΡΟΣ Β΄- 4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Να υπολογίσετε το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης στον εργολάβο σε ένα
ενδιάμεσο πιστοποιητικό πληρωμής Αρ. 5, αν η αξία αποπερατωμένης εργασίας είναι
€ 130000, τα υλικά επί τόπου € 4500 και οι προηγούμενες πιστοποιήσεις € 78250. Το
ποσοστό ορίου κράτησης καθορίζεται στους όρους του συμβολαίου στο 5%.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:

ΑΡ. 5

Μιχάλη Σοφοκλέους
Αντρέας Βασιλείου
4/10/2013 – 30/5/2014
€ 270000
€ 27000

Αξία αποπερατωμένης εργασίας

………………

Υλικά επί τόπου

………………

Σύνολο

………………

Κρατήσεις προκαταβολής 10%

………………

Υπόλοιπο

………………

Κρατήσεις Συμβολαίου 10% (όριο 5%)

………………

Υπόλοιπο

………………

Προηγούμενες πιστοποιήσεις

………………

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

………………
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-7ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δίνεται παράρτημα με πλήρη σειρά σχεδίων οικοδομής (σχεδ. αρ. 1, 2, 3 και 4), όπου
θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη μέτρηση των εργασιών που ζητούνται στις
υπόλοιπες ερωτήσεις του Μέρους Β΄ και του Μέρους Γ΄.
14. Να καταχωρίσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση των εργασιών πατωμάτων, μόνο στο χώρο αναμονής και στο εξεταστήριο, (να
μην μετρηθούν οι χώροι του νιπτήρα, αποχωρητηρίου, βεράντας.
(α)
(β)
(γ)

Υπόστρωμα δαπέδου από σκυρόδεμα κατηγορίας C25, πάχους 10 cm τριφτό.
Δάπεδο από κεραμικά πλακάκια αγοραστικής αξίας € 25/ m2, τοποθετημένα με
ειδική γόμα, με αρμό 4 mm και ποτισμένα με ειδικό πότισμα.
Τσεκκουλαδούρα κεραμική αγοραστικής αξίας € 6/ m, τοποθετημένη με ειδική
γόμα
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-815. Να καταχωρίσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση των πιο κάτω χωματουργικών εργασιών.
(α) εκσκαφή λάκκων πεδίλων κολονών σε μαλακό έδαφος
(β) ισοπέδωση, καθαρισμός και συμπύκνωση του πυθμένα όλων των λάκκων των
κολονών με χειρονακτικά μέσα για να δεχτούν σκυρόδεμα καθαριότητας

413

-916. Να καταχωρίσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση των πιο κάτω επιμέρους εργασιών της τμηματικής εργασίας Ξυλότυπος.
α) Ξυλότυπος συνηθισμένος στις κολόνες
β) Ξυλότυπος για ανεπίχριστο σκυρόδεμα (F/F) στην πλάκα οροφής
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- 10 ΜΕΡΟΣ Γ΄ - 1 ΕΡΩΤΗΣΗ
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 20 μονάδες.
17. Να καταχωρίσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές και να
μετρήσετε τις πιο κάτω επιμέρους εργασίες της τμηματικής εργασίας Σκυρόδεμα.
(α) Σκυρόδεμα καθαριότητας κατηγορίας C15 κάτω από τα πέδιλα των κολονών
(β) Σκυρόδεμα κατηγορίας C30 στα πέδιλα και στους βοηθητικούς λάκκους
(γ) Σκυρόδεμα κατηγορίας C30 στις κολόνες
(δ) Σκυρόδεμα κατηγορίας C30 στις δοκούς πλάκας οροφής
(ε) Σκυρόδεμα κατηγορίας C30 στην πλάκα οροφής
Στη συνέχεια να μεταφέρετε τις εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων και να κάνετε την
κοστολόγηση. Η τιμή μονάδας για το σκυρόδεμα κατηγορίας C15 είναι € 80,00/m3 και
για το σκυρόδεμα C30 είναι € 95,00/m3.
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- 11 -

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

416

- 13 Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ ………………………….
ΤΕΛΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
417

€

€

σεντ

418

419

120

A

01

1:100

420

02

1:100

421

740

H=50

H=50

620

H=50

120

400

H=50

H=50

800

H=50

H=50

400

H=50

H=50

H=50

03

1:100

740

K1 25x50

K4 50x25

620

120

422

d=15

400

K5 25x50

d=15

K2 25x50

800

d=15

400

K6 25x50

K3 50x25

04

1:100

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ (256)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1

2

Σχεδιομελέτη 1
Παραθαλάσσια εξοχική κατοικία δύο υπνοδωματίων
•
Σχεδίαση κάτοψης, τομών και όψεων
•

Διαρρύθμιση επίπλων

•

Εξωτερικό προοπτικό Σχέδιο

•

Εσωτερικό προοπτικό Σχέδιο

•

Αρχιτεκτονική παρουσίαση της κάτοψης με διαρρύθμιση των επίπλων

•

Αρχιτεκτονική παρουσίαση του εξωτερικού προοπτικού σχεδίου της κατοικίας

Αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες

2.1

Πεζοδρόμιο – Ανθώνας – Βεράντα

2.2

Στηθαίο – Πλάκα – Κρυψώνας ρολού

2.3
3

Είσοδος – Σκαλιά
Κουφώματα – θύρες – Παράθυρα

3.1

Είδη θυρών και παραθύρων – Διαστάσεις

3.2

Υλικά κατασκευής – Ορολογία

3.3

Σχεδίαση κατασκευαστικών λεπτομερειών

4

Κλίμακες (Σκάλες), Κλιμακοστάσια

4.1

Μορφές – απαιτούμενος χώρος – ορολογία

4.2

Υλικά κατασκευής

4.3

Σχεδίαση κλίμακας σε δοσμένο χώρο και υπολογισμός των διαστάσεων των επιμέρους
στοιχείων της

4.4

Κάτοψη, τομή και όψη διαφόρων μορφών κλιμάκων

5

Βασικά υλικά διακόσμησης

5.1

Αναφορά στα βασικά υλικά διακόσμησης

5.2

Φυσικά υλικά

5.3

•

Φυσική ξυλεία

•

Μάρμαρα

•

Γρανίτες

•

Πέτρες

•

Ρατάν

•

Μέταλλα

Τεχνητά υλικά
•

Τεχνητή ξυλεία

•

Πλαστικά

•

Γυαλί

•

Γυαλότουβλα
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Αποχετευτικό σύστημα κατοικίας

6
6.1

Ιδιωτικό σύστημα αποχέτευσης

6.2

Δημόσιο (κεντρικό) αποχετευτικό σύστημα
Τα έπιπλα στο χώρο

7
7.1

Σύντομη ιστορική αναφορά για τα έπιπλα

7.2

Χρήσεις και κατηγορίες των επίπλων

7.3

Εργονομικές διαστάσεις των επίπλων
Βασικές Αρχές Διαρρύθμισης

8
8.1

Λειτουργικότητα και Αισθητική

8.2

Δημιουργία Ατμόσφαιρας

9

Ο φωτισμός του χώρου

9.1

Ο ρόλος του φωτισμού στο χώρο

9.2

Κατηγορίες φωτισμού

9.3

Είδη φωτιστικών

10

Ο χώρος της κουζίνας

10.1

Το τρίγωνο της κουζίνας

10.2

Τύποι κουζίνας

10.3

΄Επιπλα και συσκευές στο χώρο της κουζίνας

10.4

Εργονομικές διαστάσεις

10.5

Διαρρύθμιση της κουζίνας

11

Σχεδιομελέτη 2
Μικρό κτιριακό έργο (π.χ. μικρή καφετέρια, εμπορικό κατάστημα, γραφείο, εκθεσιακός
χώρος κ.ά.
Η σχεδιομελέτη θα περιλαμβάνει:
•

Σχεδίαση της κάτοψης και διαρρύθμιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
πάνω σε δοσμένο οικόπεδο

•

Σχεδίαση τομών και όψεων

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο
κάτω:
• ΄Οργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία, σβηστήρι)
•

Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25 ΜΑΪΟΥ 2012

ΩΡΑ

: 11.00 - 13.30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α, Β) και 4 σελίδες Α4.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Το φύλλο σχεδίασης 1 (Α3)



Το φύλλο σχεδίασης 2 (Α3)



Το φύλλο σχεδίασης 3 (Α3)



Το φύλλο σχεδίασης 4 (Α3)



Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της,
να επισυναφθούν τα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα φύλλα σχεδίασης Α3.
1. Οι ασκήσεις 1 και 2 του Μέρους Α΄ να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 1.
2. Η άσκηση 3 του Μέρους Α΄ να απαντηθεί στο φύλλο σχεδίασης 2.
3. Η άσκηση 4 του Μέρους Α΄ να σχεδιαστεί στο φύλλο σχεδίασης 3.
4. Οι ασκήσεις 5 και 6 του Μέρους Β΄ να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 4.
5. Να αναγραφούν τίτλοι όπου χρειάζεται.
6. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραμμογραφίας και γραφής
γραμμάτων και αριθμών.
7. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις.
8. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
9. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου και στένσιλ επίπλων
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ΘΕΜΑ: Μικρή ισόγειος κατοικία
Περιγραφή
Δίνονται (σελίδα 4), η κάτοψη ισογείου σε κλίμακα 1:100 και τυπική τομή
κατοικίας σε κλίμακα 1:50.
Σημείωση:
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα σε μέτρα (m). Όπου δεν
αναγράφονται διαστάσεις να υπολογιστούν γραφικά.
Το ύψος όλων των παραθύρων είναι 120 cm, εκτός των παραθύρων της κουζίνας που
είναι 100 cm και των χώρων υγιεινής που είναι 80cm.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - 40 μονάδες
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
Δίνεται η κάτοψη (φύλλο σχεδίασης 1), χωρίς λεπτομέρειες και διαστάσεις, σε
κλίμακα 1:50.
1. Να διαρρυθμίσετε, κατά τρόπο λειτουργικό, με βάση τα εργονομικά μεγέθη, το
χώρο της σαλοτραπεζαρίας της κατοικίας, σχεδιάζοντας την επίπλωση.
Η επίπλωση να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
 Δύο τριθέσιους καναπέδες
 Ένα κεντρικό τραπεζάκι (100 cm x 100 cm)
 Έπιπλο τηλεόρασης
 Ένα στρογγυλό τραπέζι με 6 καρέκλες
 Ένα διαχωριστικό έπιπλο μεταξύ του χωλ και της σαλοτραπεζαρίας
2. Να σχεδιάσετε τη σύνδεση των σημείων του χώρου υγιεινής μέχρι το φρεάτιο
επισκέψεως, να αναγράψετε τις ελάχιστες διαμέτρους των σωλήνων της
σύνδεσης και να σημειώσετε την κατεύθυνση της ροής των λυμάτων (φύλλο
σχεδίασης 1).
3. Δίνεται η κάτοψη σκάλας (φύλλο σχεδίασης 2), σε κλίμακα 1:50. Να
σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:20, την τομή 1-1 και να αναγράψετε σε αυτή όλα τα
υψόμετρα.
Σημείωση:
Η σκάλα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και το πάχος της πλάκας
της είναι 15 cm.
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4. Να σχεδιάσετε (φύλλο σχεδίασης 3) σε κλίμακα 1:1, το προοπτικό σχέδιο του
στερεού, με δύο σημεία φυγής, σύμφωνα με τα πιο κάτω δεδομένα:
-

Ορθογραφική προβολή του στερεού, σε κλίμακα 1:1
Κάτοψη του στερεού
Οπτικό κέντρο (Ο – παρατηρητής)
Γραμμή του Επιπέδου Εικόνας (Ε.Ε.)
Γραμμή του ορίζοντα (Η)
Γραμμή του εδάφους (Γ.Ε.)

ΜΕΡΟΣ Β΄ – 60 μονάδες
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 30 μονάδες.
5. Να σχεδιάσετε (φύλλο σχεδίασης 4), σε κλίμακα 1:50, την τομή Α-Α της
κατοικίας και να αναγράψετε τα βασικά υψόμετρα (εδάφους, εσωτερικού
χώρου, ανωφλιών, πάνω μέρους πλάκας οροφής και περιμετρικού στηθαίου).
Στην τομή να μη σχεδιαστούν τα έπιπλα.
6. Να σχεδιάσετε (φύλλο σχεδίασης 4), σε κλίμακα 1:50, την ανατολική όψη
(δεξιά πλάγια όψη) της κατοικίας.

Σημείωση:
Να σχεδιάσετε την όψη και την τομή με βάση τα δεδομένα της τυπικής τομής της
κατοικίας.
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+0,45

+0,45

+0,45

+0,50

429

+ 0,72

+ 1,44

430

E.E.

H

4 cm
3 cm

3 cm
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1345
325
325

410
125

160

260
125

100

80

350
80

95

160

95

160

95

+0,45

+0,50

+0,45

+0,45

75

200

185

200

75

40

180

40

95
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ (257)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.

1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9

Νόμοι και κανονισμοί που διέπουν την Κυπριακή ξυλουργική βιομηχανία
Βασικοί νόμοι και κανονισμοί
Εγγραφή εργοστασίων
Γενικές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην Κυπριακή βιομηχανία σε σχέση με την ασφάλεια
και την υγεία
Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών
Γενικές υποχρεώσεις αυτοεργοδοτουμένων προσώπων
Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτουμένων
Υποχρεώσεις σχεδιαστών, κατασκευαστών, εισαγωγέων και άλλων
Γενικές διατάξεις σχετικές με την υγεία και ευημερία
Συνωστισμός
Αερισμός και θερμοκρασία
Φωτισμός
Υγειονομικές διευκολύνσεις – Διευκολύνσεις καθαρισμού
Παροχή πόσιμου νερού
Χώροι φύλαξης ιματισμού
Καθίσματα
Πρώτες βοήθειες
Χώροι ανάπαυσης
Μειονεκτούντα πρόσωπα στην εργασία
Ειδικές διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία
Γενικές διατάξεις των κανονισμών σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων σε
εργοστάσια ξυλουργικής
Επιθεωρητές Ασφάλειας
Νομοθετική ρύθμιση της ασφάλειας στους τόπους εργασίας
Επιτροπή Ασφάλειας
Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας
Νόμοι και κανονισμοί που επηρεάζονται από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Ίδρυση εργοστασίου επίπλων/ξυλουργικών κατασκευών
Νομικές μορφές των επιχειρήσεων
Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν μια επιχείρηση
Επιλογή θέσης ανέγερσης εργοστασίου
Διάφοροι οργανισμοί παροχής πληροφόρησης και βοήθειας για θέματα ίδρυσης εργοστασίου
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΑνΑΔ)
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
Τράπεζα Αναπτύξεως
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.6

Ανθρώπινες ανάγκες, κίνητρα και παραγωγή
Οι ανθρώπινες ανάγκες
Οι ανάγκες ως κίνητρο εργασίας
Τα αγαθά
Ορισμός της παραγωγής
Τομείς της παραγωγής
Πρωτογενής τομέας παραγωγής
Δευτερογενής τομέας παραγωγής
Τριτογενής τομέας παραγωγής
Οι συντελεστές της παραγωγής

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.5
1.6
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3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7

Η φύση
Το εργατικό δυναμικό
Το κεφάλαιο
Ο επιχειρηματίας

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

Οργάνωση και διοίκηση του προσωπικού
Βασικές αρχές διοίκησης
Ο επόπτης στη βιομηχανία επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών
Προσόντα του επόπτη
Τεχνική της εποπτείας
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εργοδότη

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2

Οργάνωση της παραγωγής σε εργοστάσιο επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών
Μέθοδοι παραγωγής
Μέθοδος παραγωγής κατά μονάδα
Μέθοδος παραγωγής κατά ομάδα προϊόντος «κατά παρτίδα»
Μέθοδος μαζικής παραγωγής
Επίδραση μεθόδων παραγωγής στην οργάνωση του εργοστασίου
Διαρρύθμιση χώρων παραγωγής εργοστασίου
Τμήμα προγραμματισμού
Τμήμα σχεδιασμού
Τμήμα παραγωγής
Επιλογή και αντικατάσταση μηχανημάτων
Προγραμματισμός της παραγωγής
Σκοπός του προγραμματισμού
Βασικές αρχές προγραμματισμού
Έλεγχος ποιότητας
Σκοπός του ελέγχου ποιότητας
Στάδια συντονισμένου ελέγχου ποιότητας

6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

Εργασιακές σχέσεις στη Κύπρο
Ιστορική αναδρομή
Το σύστημα εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο
Συλλογικές Συμβάσεις
Τμήμα Βιομηχανικών Σχέσεων
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2

Κοστολόγηση επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών
Σημασία της κοστολόγησης
Ετοιμασία προσφοράς
Υπολογισμός χρόνου κατασκευής προϊόντος
Εντοπισμός επιπρόσθετων αναγκών σε μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό
Στάδια κοστολόγησης
Πριν αρχίσει η κατασκευή
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Αφού τελειώσει η κατασκευή
Ταξινόμηση εξόδων
Άμεσα και έμμεσα έξοδα
Χαρακτηρισμός εξόδων σύμφωνα με το μέγεθος παραγωγής
•
Σταθερά έξοδα
•
Μεταβλητά έξοδα
Συστήματα κοστολόγησης
Κοστολόγηση με τη χρήση ενός συντελεστή έμμεσων εξόδων
Υπολογισμός έμμεσων εξόδων
•
Συντελεστής έμμεσων εξόδων για εργατικά από μικρές ξυλουργικές επιχειρήσεις
•
Συντελεστής έμμεσων εξόδων για υλικά

7.4
7.4.2
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7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.6
7.6.1
7.6.2
7.7
7.7.1
7.7.2

•
Συντελεστής έμμεσων εξόδων για εργασία στα μηχανήματα
•
Συντελεστής έμμεσων εξόδων για έξοδα διοίκησης και πωλήσεων
•
Συντελεστής έμμεσων εξόδων για εργασία στον πάγκο
Υπολογισμός του κόστους των υλικών
Κατάλογος τεμαχισμού της ξυλείας
Κατάλογος κοστολόγησης της ξυλείας
Συντελεστής απώλειας υλικού
Υπολογισμός των εργατικών
Υπολογισμός του χρόνου εργασίας που απαιτείται για να τελειώσει μια κατασκευή
Κοστολόγηση του χρόνου εργασίας
Συντελεστής κέρδους και ΦΠΑ
Συντελεστής κέρδους
Υπολογισμός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.4

Η Κυπριακή ξυλουργική/επιπλοποιϊα
Δείγματα της Κυπριακής ξυλουργικής/επιπλοποιίας
Ποιμενικά αντικείμενα
Παλαιά παραδοσιακά έπιπλα και κατασκευές
Εκκλησιαστικά έπιπλα
Η Κυπριακή επιπλοποιία από το 1878 μέχρι 1974
Περίοδος από την Τουρκική εισβολή 1974 μέχρι σήμερα
Τα νέα δεδομένα
Συστήματα παραγωγής
Εργασίες που γίνονται εκτός εργοστασίου
Κατηγορίες παραγομένων προϊόντων
Τρόποι διάθεσης προϊόντων
Προοπτικές και δυνατότητες της Κυπριακής βιομηχανίας επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Τα έπιπλα του 20 αιώνα
Σχολή Μπαουχάουζ
Σκανδιναβικά έπιπλα
Ιταλικά έπιπλα
Έπιπλα κατασκευασμένα από πλαστικό
Πολυμορφικά έπιπλα

10
10.1
10.2

Σύγχρονη τεχνολογία στην ξυλουργική βιομηχανία
Προγραμματισμός CNC Ρούτερ με προγράμματα CAD/CAM
Προγραμματισμός Τόρνου CNC με προγράμματα CAD/CAM

11
11.1
11.2
11.3

Ξυλουργική βιομηχανία και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
Ξυλουργική βιομηχανία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Νομοθεσία και κανονισμοί περιβαλλοντικής διαχείρισης
Η σωστή λειτουργία της ξυλουργικής βιομηχανίας για αποφυγή της ρύπανσης του
περιβάλλοντος

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Μάρκετινγκ στην πώληση επίπλων και άλλων ξυλουργικών κατασκευών
Σημασία της αγοράς
Καθορισμός των χαρακτηριστικών του προϊόντος για διοχέτευση του στην αγορά
Καθορισμός της τιμής του προϊόντος σύμφωνα με την αγορά
Προώθηση προϊόντος
Διανομή προϊόντος

13
13.1
13.1.1
13.1.2

Προδιαγραφές ποιότητας επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών
Προδιαγραφές υλικών και προϊόντων
Προδιαγραφές επίπλων
Προδιαγραφές υλικών

ου
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13.2
13.2.1
13.2.2
13.2.3

Οργανισμοί Προτύπων και ελέγχου ποιότητας
Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (ΚΟΠΕΠ) Κυπριακή Εταιρεία
Πιστοποίησης (ΚΕΠ)
Διεθνείς Οργανισμοί Προτύπων και ελέγχου ποιότητας(ISO, EN)
Εθνικοί Ευρωπαϊκοί οργανισμοί προτύπων (BSI, DIN, UNI)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ (257)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 28 Μαΐου, 2014
8:00 – 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 9 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και στις δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και στις τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και στις δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
1. Όλες οι πράξεις και απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του
εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.
2. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
3. Να μη γράψετε το όνομα ή άλλα στοιχεία σας στο εξεταστικό δοκίμιο.
4. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού.
5. Απαγορεύεται η χρήση μολυβιού.

437

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
1. Ο συντελεστής κέρδους καθορίζεται από την επιχείρηση.
Να υπογραμμίσετε τι ισχύει.


Ορθό.



Λάθος.

2. Ποιό από τα δύο (2) πιο κάτω χαρακτηριστικά, πρέπει να διαθέτει ένα
έπιπλο, για να διατεθεί με επιτυχία στην αγορά;
Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.


Εργονομία.



Δυνατότητα μεταπώλησης.

3. Η βασικότερη μέθοδος υπολογισμού και πώλησης της ατόφιας ξυλείας
είναι το:
Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.


ΤΜ (Τρεχούμενο Μέτρο).



m2 (Τετραγωνικό Μέτρο).



m3 (Κυβικό Μέτρο).

4. Τα μηχανήματα μαζικής παραγωγής συνέβαλαν στη/ν:
Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.


Αύξηση των ατυχημάτων.



Μείωση του κόστους παραγωγής.



Αύξηση της τιμής του προϊόντος που κατασκευάζεται.
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5. Η επίπληξη από τον επόπτη στον τεχνίτη μετά από ένα σοβαρό
παράπτωμα, πρέπει να…
Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.


Αναδεικνύει τη θέση του επόπτη.



Γίνεται χωρίς την παρουσία άλλων.



Γίνεται μπροστά στους άλλους για να παραδειγματίζονται.



Γίνεται μετά από κάποιες ημέρες που έγινε το συμβάν.

6. Από τα τέσσερα (4) πιο κάτω στοιχεία, ποιά πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνονται σε ένα έντυπο προσφοράς;
Να υπογραμμίσετε τις δύο (2) ορθές απαντήσεις.


Τα στοιχεία της επιχείρησης.



Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργαστούν για την παραγγελία.



Η τιμή της κατασκευής.



Ο προμηθευτής πρώτων υλών.

7. Ποιά από τα πιο κάτω έξοδα, καλύπτει ο συντελεστής κέρδους σε μια
κοστολόγηση;
Να υπογραμμίσετε τις δύο (2) ορθές απαντήσεις.


Κάλυψη ζημιών από τυχόν κακούς υπολογισμούς.



Κάλυψη προσωπικών εξόδων Διευθυντών.



Κίνητρο στον επιχειρηματία για άλλες επενδύσεις.



Κάλυψη ζημιών από απεργίες.
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8. Ποιά από τα πιο κάτω άτομα ή τμήματα μιας ξυλουργικής επιχείρησης,
μπορούν να δώσουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην κοστολόγηση;
Να υπογραμμίσετε τις δύο (2) ορθές απαντήσεις.


Το λογιστήριο.



Οι Συντεχνίες.



Οι πελάτες.



Ο αποθηκάριος.

9. Ένας επόπτης αντιμετωπίζει προβλήματα με κάποιο υπάλληλο διότι δεν
είναι έμπειρος. Κατά την άποψή σας, πως θα πρέπει να τον αντιμετωπίσει;
Να υπογραμμίσετε τις δύο (2) ορθές απαντήσεις.


Δεν του αναθέτει εργασία.



Του αναθέτει εργασία αλλά τον επιβλέπει συνεχώς.



Τον εκπαιδεύει και μετά του αναθέτει εργασία.



Τον απολύει.

10. Ποιά από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα έπιπλο για να
εισαχθεί με επιτυχία στην αγορά;
Να υπογραμμίσετε τις τέσσερις (4) ορθές απαντήσεις.


Ελκυστική τιμή.



Το χρώμα του.



Εργονομία.



Το είδος της ξυλείας που είναι κατασκευασμένο.



Ποιότητα.



Να καλύπτεται από προδιαγραφές ασφάλειας.
Σελίδα 4 από 9
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11. Πιο κάτω καταγράφονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά των μοριοπλακών,
που καλύπτονται από διεθνή πρότυπα.
Να υπογραμμίσετε τις τέσσερις (4) ορθές απαντήσεις.


Απορρόφηση υγρασίας.



Εύκολη κάλυψη αποπεράτωσης.



Συγκράτηση καρφιών και βιδών.



Ανθεκτικές συνδέσεις.



Μηχανικές αντοχές.



Οι κατεύθυνση των ινών του.

12. Πιο κάτω καταγράφονται μερικά έξοδα μιας ξυλουργικής επιχείρησης.
Να υπογραμμίσετε τα τέσσερα (4) άμεσα έξοδα:



Ημερομίσθια τεχνιτών.



Έξοδα διαφήμισης.



Εξαρτήματα επίπλων.



Υλικά αποπεράτωσης.



Μεταφορικά μέσα.



Ξυλεία.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ A´

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ B´
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ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Ένα εργοστάσιο ξυλουργικών κατασκευών, κατασκευάζει βασικά ξύλινες
πόρτες, παράθυρα, κουζίνες και ερμάρια.
Να αναφέρετε οκτώ (8) βασικά μηχανήματα που πρέπει απαραίτητα να διαθέτει.
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………

14. Επιθυμείτε να εργοδοτηθείτε στην ξυλουργική βιομηχανία.
Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που θα επηρεάσουν την απόφασή σας
για την επιλογή του μελλοντικού σας εργοδότη.
1. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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15. Να υποθέσετε ότι είστε ένας νεοεισερχόμενος επόπτης σε εργοστάσιο
επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών και διαπιστώνετε ότι η παραγωγή
είναι σε χαμηλά επίπεδα.
Να αναφέρετε τέσσερα (4) μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την
επίλυση του προβλήματος αυτού.

1. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

16. Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που πρέπει να εφαρμοστούν από
την ξυλουργική βιομηχανία που συμβάλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β´
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ´
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Σας έχει ανατεθεί η επίπλωση ενός παιδικού υπνοδωματίου.
Να αναφέρετε πέντε (5) χαρακτηριστικά, που πρέπει να έχουν τα έπιπλα για μια
τέτοια επίπλωση.

1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………

18. Να υπολογίσετε πόσο θα στοιχίσει ένα τεμάχιο ξύλου οξιάς που έχει
μήκος 3 μέτρα (m), πλάτος 15 εκατοστόμετρα (cm) και πάχος 40 χιλιοστά
(mm), αν κοστίζει €950 το m3 και ο συντελεστής απώλειας του είναι 10%.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ --------------------------------Σελίδα 8 από 9
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MAΘHMA: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (258)
TEXNOΛOΓIA Ι ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ KATEYΘYNΣHΣ
∆ΟΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών
1. Φωτοτεχνική
2. Έγχρωμες εκτυπώσεις
3. Εκτυπωτικές μέθοδοι
4. Κυτιοποιία
5. Βιβλιοδεσία
6. Χαρτί
Γραφιστικές εφαρμογές
1. Απλές μορφές σύνθεσης - Βασικές γραφιστικές αρχές
 Σημείο – γραμμή – σχήμα – τόνος
 Χρώμα: θεωρία – ιδιότητες – εφαρμογές
 Αρχές και κανόνες σύνθεσης
 ∆ιερευνητικό σχέδιο
 Απλοποίηση και σχηματοποίηση
 Προσχέδιο και τελικό σχέδιο
2. Τυπογραφία – Στοιχειοθεσία – ∆ιάταξη χαρακτήρων
 Τυπογραφικά στοιχεία – βασικοί κανόνες
 Oικογένειες και κατηγορίες γραμματοσειρών, τύποι και μεγέθη στοιχείων
 Στοίχιση – ιεράρχηση – κωδικοποίηση
 Πλέγμα, στήλες, μεσοδιαστήματα, περιθώρια, δειγματικά κείμενα, τίτλοι,
υπότιτλοι, λεζάντες
 Εικονογράφηση / σύνθεση με τυπογραφικούς χαρακτήρες
 Απόδοση νοήματος λέξης
3. Εκδόσεις
 Εξώφυλλο και εσωτερικές σελίδες περιοδικής έκδοσης
 Εφημερίδα, περιοδικό κ.ά.
4. Εταιρική ταυτότητα
 Σήματα – σύμβολα – εμπορικά σήματα/λογότυπα
 Χαρακτηριστικά
 Εφαρμογές
5. Συσκευασία
 Ο ρόλος της και οι μορφές της
 Η σημασία της στην προώθηση ενός προϊόντος
 Χάρτινη συσκευασία – κουτί
 Προϋποθέσεις για το σχεδιασμό ενός κουτιού
 Οι βασικές τεχνολογικές διαδικασίες για την κατασκευή ενός κουτιού
 Ανάπτυγμα κουτιού
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Ειδικές μορφές συσκευασίας: ετικέτα – τσάντα – χαρτί περιτυλίγματος –
εξώφυλλο δίσκου (CD) κ.ά.

6. Αφίσα
 Χαρακτηριστικά
 Είδη και συνθετικά στοιχεία της αφίσας
 Αρχές σύνθεσης
 Σύνθεση και εικονογράφηση αφίσας
7. ∆ιαφήμιση
 Πλεονεκτήματα της έντυπης διαφήμισης
 Στοιχεία που συνθέτουν μια έντυπη διαφήμιση
 Κατηγορίες της έντυπης διαφήμισης
 Ιεράρχιση πληροφοριών
 ∆ιαφημιστικό έντυπο
 Πολύπτυχο και τρόποι δίπλωσής του
 ∆ιαφημιστική καταχώρηση
 Χρέωση – ∆ιαφημιστικός χώρος
8. Βιβλίο
 ∆ομή του βιβλίου
 Τεχνική, σχεδιασμός και εικονογράφησή του
 Εξώφυλλο – οπισθόφυλλο – ράχη
9. Σειρά εντύπων
 Συντονισμένος σχεδιασμός και συνεπής διάταξη των στοιχείων
 Εξώφυλλα – ετικέτες – διαφημίσεις κ.λπ.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ
Οι εξεταζόμενοι/νες να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα όργανα και υλικά σχεδίασης:
Σετ μαύρων και χρωματιστών μολυβιών, σετ μαύρων και χρωματιστών μαρκαδόρων,
πενάκια, σβηστήρι, ξύστρα, χάρακα, τρίγωνα και διαβήτη.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ [258]

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 3 ώρες
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Το εξώφυλλο µε τα στοιχεία του/της εξεταζόµενου/ης δεν αποτελεί µέρος της
αρίθµησης.
Ο/Η εξεταζόµενος/η θα εφοδιαστεί µε τα πιο κάτω:
To εξεταστικό δοκίµιο
∆ύο (2) διαφανή φύλλα σχεδίασης (τρέισινγκ) µεγέθους Α4

Ο∆ΗΓΙΕΣ:



Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να εκτελέσετε όλες τις
εργασίες στο εξεταστικό δοκίμιο.



Να χρησιμοποιήσετε τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (τρέισινγκ) ως
βοηθητικό μέσο.




Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (τρέισινγκ) δεν επιστρέφονται.
Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.
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(μονάδες 4)

δ)................................................................

(μονάδες 3)

iii) ...........................................................................................................................................

ii) ............................................................................................................................................

i) .............................................................................................................................................

του μπλοκ με το εξώφυλλο της μπροσούρας.

2. Να ονομάσετε τους τρεις (3) κυριότερους τεχνολογικούς τρόπους σύνδεσης

γ)................................................................
		

α)................................................................		 β)................................................................

δ) Στη διεθνή τυποποιημένη σειρά μεγεθών χαρτιού Α-0, το μέγεθος Α3
είναι μικρότερο από το Α4.

γ) Οι αριθμοί των χρωμάτων Παντόνε (Pantone) έχουν δίπλα τους, στην περίπτωση των
επιχρισμένων χαρτιών, το αγγλικό γράμμα C, ενώ στην περίπτωση των χαρτιών χωρίς
επίχρισμα, το γράμμα U.

β) Οι βασικές τεχνολογικές διαδικασίες για την κατασκευή ενός κουτιού είναι η σχεδίαση,
η κοπή, η πίκμανση - ρίγωμα, το ξάκρισμα, ο διαχωρισμός, το δίπλωμα, η συναρμολόγηση
και η συγκόλληση.

α) Τα βασικά στάδια για την τελική παραγωγή ενός εκτυπωτικού προϊόντος
είναι η φωτοτεχνική, η εκτύπωση και η διεκπεραίωση.

1. Να απαντήσετε ορθό ή λάθος στις πιο κάτω προτάσεις:

σελίδα 2 από 9

(μονάδες 4)

(δ)................................................................

(β)................................................................

τυπογραφικό στοιχείο με προεξοχή
παράλληλο δίπλωμα
διάκενο
χρώματα τετραχρωμίας

				

(γ)................................................................

(α).................................................................

γραμμικό πρότυπο
γραμματοσειρά χωρίς προεξοχές
μονάδα μέτρησης του τυπογραφικού στοιχείου
θερμά χρώματα

3. Να επιλέξετε από τον πιο κάτω κατάλογο και να αναγράψετε κάτω από την κάθε εικόνα,
τον όρο ή την έννοια που αντιπροσωπεύει:
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πολιτική

καταναλωτική

(σύνολο μονάδων 3)

σκιασμένα

με προεξοχές

κυρτά

κυρτά

χωρίς προεξοχές

κεφαλαία			

								

...............................................................................................................................................

σελίδα 3 από 9

(μονάδες 2)

iv) ...............................................................................................................................................

iii) ...............................................................................................................................................

ii) ...............................................................................................................................................

i) ................................................................................................................................................

επιτυχημένο λογότυπο.

δ) Nα γράψετε τέσσερα (4) χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα

									(μονάδες 4)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

στα λογότυπα; Τι αίσθηση σάς προκαλούν και τι συμβολίζουν;

γ) Γιατί, κατά την άποψή σας, χρησιμοποιήθηκαν τα χρώματα μπλε και πράσινο

		 							(μονάδα 1)

καλλιγραφικά

του φυσικού νερού Αύρα.

γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε στην ονομασία του λογότυπου

β) Να υπογραμμίσετε δύο (2) από τις πιο κάτω λέξεις που χαρακτηρίζουν τη

									(μονάδα 1)

χειρόγραφα

του φυσικού νερού Κορπή.

γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε στην ονομασία του λογότυπου

α) Να υπογραμμίσετε δύο (2) από τις πιο κάτω λέξεις που χαρακτηρίζουν τη

		

5. Σας δίνονται τα λογότυπα των προϊόντων Κορπή και Αύρα.
		

γ) Στη σύνθεση κυριαρχεί το μπλε χρώμα. Να γράψετε το συμπληρωματικό του.

..............................................................................................................................................

β) Τι είδους ισορροπία έχει η σύνθεση της καταχώρισης;

κοινωνική

α) Να υπογραμμίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκει:

				

4. Σας δίνεται η πιο κάτω καταχώριση σε περιοδικό τύπο. Αφού την παρατηρήσετε,
να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
(Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με μία (1) μονάδα)
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Τυπογραφικά στοιχεία (γράμματα) (σελίδα 4).

•

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.
(μονάδες 18)

χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό μέσο και δεν θα τύχουν αξιολόγησης.

Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (τρέισινγκ) τα οποία σας δόθηκαν να

στο μέγεθος και στη θέση που επιθυμείτε.

Τα τυπογραφικά στοιχεία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε με αποτύπωση (αντιγραφή)

Οι σελιδοδείκτες (σελίδα 5)

λογότυπό σας να περιέχει και άλλα στοιχεία σχετικά με το θέμα.

ερέθισμα για να σχεδιάσετε τις προτάσεις σας (σελίδα 4). Θα πρέπει το

Εικονογράμματα (σύμβολα) τα οποία να χρησιμοποιηθούν ως οπτικό

•

•

Σας δίνονται:

Να χρησιμοποιήσετε μέχρι και τρία (3) χρώματα και μαύρο.

και την ονομασία «Οι φίλοι του βιβλίου».

Οι σχεδιαστικές σας προτάσεις πρέπει να περιέχουν ένα (1) σύμβολο

σελιδοδείκτες που θα δοθούν στους επισκέπτες.

προτάσεις για το λογότυπο του φεστιβάλ «Οι φίλοι του βιβλίου» στους

Να σχεδιάσετε με υλικά της επιλογής σας, δύο (2) διαφορετικές έγχρωμες

μικρούς και μεγάλους στο φεστιβάλ «Οι φίλοι του βιβλίου».

Με αυτά τα λόγια, το κέντρο βιβλίου «Η Γνώση» προσκαλεί

ορίζοντες και οξύνει την κριτική ικανότητα».

6. «Το βιβλίο αποτελεί αστείρευτη πηγή γνώσης. Διευρύνει τους πνευματικούς

Οι φίλοι
του βιβλίου

Οι φίλοι του βιβλίου

Οι φίλοι
του βιβλίου

Οι φίλοι του βιβλίου

σελίδα 4 από 9

Οι φίλοι του βιβλίου

Οι φίλοι του βιβλίου

Οι φίλοι του
βιβλίου

Οι φίλοι του βιβλίου

Οι φίλοι του βιβλίου

Οι φίλοι του βιβλίου

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΣΥΜΒΟΛΑ), ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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έγχρωμες προτάσεις
για το λογότυπο
Του φεστιβάλ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ»

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ (Α)

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ (Β)

σελίδα 5 από 9
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διασκεδάζω - προσφέρω!

διασκεδάζω - προσφέρω!

διασκεδάζω - προσφέρω!
διασκεδάζω - προσφέρω!

διασκεδάζω - προσφέρω!

ΣΛΟΓΚΑΝ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

το σλόγκαν: «Διασκεδάζω - προσφέρω!»

•

Το σλόγκαν: «Διασκεδάζω - προσφέρω!» (σελίδα 6)
Εικαστικά στοιχεία (σελίδα 8) τα οποία να χρησιμοποιηθούν ως οπτικό ερέθισμα

•
•
•

		

Αξιολόγηση
Σύνθεση, διάταξη στοιχείων (τυπογραφικών και εικαστικών)		
Εικονογράφηση (ποιότητα, στιλ)						
Χρώμα (ορθή χρήση χρώματος)						
Καταλληλότητα λύσης σε σχέση με το προϊόν
		
Σύνολο									

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

15 μονάδες
30 μονάδες
10 μονάδες
5 μονάδες
60 μονάδες

Τα στοιχεία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε με αποτύπωση (αντιγραφή)
στο μέγεθος και στη θέση που επιθυμείτε στο εξεταστικό δοκίμιο.
Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (τρέισινγκ) τα οποία σας δόθηκαν, να χρησιμοποιηθούν
ως βοηθητικό μέσο και δεν θα τύχουν αξιολόγησης.

Θα πρέπει η σύνθεσή σας να περιέχει και άλλα στοιχεία σχετικά με το θέμα.

για να σχεδιάσετε τη σύνθεσή σας. Τα εικαστικά στοιχεία δίνονται ΜΟΝΟ ως βοήθημα.

Το λογότυπο (σελίδα 6)

•

Οι φόρμες των αναμνηστικών δώρων (σελίδα 7)

Σας δίνονται:

το λογότυπο: «Νέοι σε δράση»

•

		

		
		

εικονογραφημένη έγχρωμη σύνθεση

•

Οι σχεδιαστικές προτάσεις να περιλαμβάνουν:

σελίδα 6 από 9

7. O Οργανισμός «Νέοι σε Δράση», οργανώνει ένα πάρτι στην παραλία για τους νέους
που πρόσφεραν κοινωνικό έργο μέσα από τον εθελοντισμό. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο,
νέοι από όλη την Κύπρο θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν αξέχαστες στιγμές, γεμάτες μουσική,
θαλάσσια σπορ και παιχνίδι. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν στo Ταμείο Υποτροφιών Νέων.
Να σχεδιάσετε τη σειρά αναμνηστικών δώρων τα οποία θα δοθούν στο πάρτι.
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σχεδιαστικές προτάσεις για th σειρά αναμνηστικών δώρων

σελίδα 7 από 9
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
σελίδα 8 από 9

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ (259)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Ο εσωτερικός χώρος
1.1 Ορισμός για τον εσωτερικό χώρο
Οι επιφάνειες του εσωτερικού χώρου (τοίχος, δάπεδο και οροφή)
1.3 Βασικές αρχές της διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων (λειτουργικότητα και αισθητική)
2. Θεωρία των χρωμάτων
2.1 Συνδυασμοί των χρωμάτων και εφαρμογή τους στο χώρο.
3. ∆ιάταξη των στοιχείων της διακόσμησης (Layout)
3.1 Η μελέτη της διάταξης των στοιχείων της διακόσμησης
3.2 Η εκτέλεση της διάταξης των στοιχείων της διακόσμησης (προσχέδια και τελικά σχέδια)
4. ∆ημιουργία ατμόσφαιρας στον εσωτερικό χώρο
4.1 Αναφορά στα βασικά και στα συμπληρωματικά στοιχεία της διακόσμησης και στο ρόλο τους για τη
δημιουργία ατμόσφαιρας και χαρακτήρα στον εσωτερικό χώρο.
5. Τα έπιπλα του εσωτερικού χώρου
5.1 Κατηγορίες επίπλων σε σχέση με τη λειτουργικότητά τους
5.2 Εργονομικές διαστάσεις των επίπλων
5.3 Σχέδιο επίπλου (όψεις, τομές και τρισδιάστατα σχέδια, με ελεύθερο χέρι και με γεωμετρικά όργανα),
σε κλίμακα.
6 Υλικά που χρησιμοποιούνται στη διακόσμηση
6.1 Γενική αναφορά για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διακόσμηση (ο ρόλος των υλικών,
μεταποίηση ή κατασκευή των υλικών, συμβολή των υλικών στο τελικό αποτέλεσμα της
διακόσμησης).
6.2 Φυσικά και τεχνητά υλικά (ιδιότητες και εφαρμογές των υλικών)
7. ∆άπεδα και ψευδοροφές
7.1 Κατηγορίες και ιδιότητες των δαπέδων
7.2 Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή ενός δαπέδου
7.3 Κατηγορίες και ιδιότητες των ψευδοροφών
7.4 Λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι ψευδοροφές
8 Φωτισμός και ηλεκτρολογική εγκατάσταση του εσωτερικού χώρου
8.1 Κατηγορίες τεχνητού φωτισμού και είδη φωτιστικών
8.2 Ηλεκτρολογικά σημεία και ηλεκτρολογικά σύμβολα (αναγνώριση και σχεδίαση των ηλεκτρολογικών
συμβόλων)
9. Ακουστική του χώρου
9.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ακουστική των χώρων (ηχοαπορρόφηση των υλικών και
ηχομόνωση του χώρου)
10. Σχεδιομελέτες
10.1 ∆ιακόσμηση κατοικίας και διαμερίσματος
10.2 ∆ιακόσμηση εκθεσιακού περιπτέρου
10.3 ∆ιακόσμηση εστιατορίου και καφετερίας
10.4 ∆ιακόσμηση γραφείου εμπορικής εταιρείας
10.5 ∆ιακόσμηση καταστήματος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλες τις σχεδιομελέτες ζητείται:
α) η σχεδίαση της διάταξης των στοιχείων της διακόσμησης,
β) η σχεδίαση των εσωτερικών όψεων
γ) η σχεδίαση με ελεύθερο χέρι προοπτικού σχεδίου του χώρου και
δ) Η καλλιτεχνική παρουσίαση των σχεδίων με χρώμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι απαραίτητα, κατά την ημέρα της εξέτασης, πρέπει να έχουν μαζί τους τα
ακόλουθα όργανα σχεδίασης και υλικά:
Σετ μαύρων και χρωματιστών μολυβιών, μαύρα πενάκια πάχους 0.3 και 0.5, σβηστήρι, ξύστρα,
κλιμακόμετρο σετ τρίγωνα, κολλητική ταινία.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ (259)
Επιτρεπόμενη διάρκεια εξέτασης 3 ώρες

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΥΟ ΜΕΡΗ (Α΄ ΚΑΙ Β΄) 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Το Φύλλο Σχεδίασης 1 (Α3)



Το Φύλλο Σχεδίασης 2 (Α3)



Το Φύλλο Σχεδίασης 3 (Α3)



Το Φύλλο Σχεδίασης 4 (Α3)



Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο ο/η εξεταζόμενος/η να συμπληρώσει τα
στοιχεία του/της. Σ’ αυτό να επισυναφθούν τα τέσσερα φύλλα Σχεδίασης Α3.
Ο∆ΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Οι ερωτήσεις του ΜΕΡΟΥΣ Α να απαντηθούν στο Φύλλο Σχεδίασης 1.
2. H ερώτηση 5 του ΜΕΡΟΥΣ Β να εκτελεστεί στο Φύλλο Σχεδίασης 2.
3. Οι ερωτήσεις 6α και 6β του ΜΕΡΟΥΣ Β να εκτελεστούν στο Φύλλο Σχεδίασης 3.
4. Οι ερώτησεις 7α και 7β του ΜΕΡΟΥΣ Β να εκτελεστούν στο Φύλλο Σχεδίασης 4.
5. Να μη γράψετε το όνομά σας ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να δηλώνουν την
ταυτότητά σας στα φύλλα σχεδίασης.
6. ∆εν επιτρέπεται η χρήση στένσιλ (stencil).
7. Τα σχέδια μπορούν να γίνουν με μολύβι ή και μαύρο πενάκι.
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ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση και Διακόσμηση Κατοικίας
Δίνεται η κάτοψη εξοχικής κατοικίας σε κλίμακα 1:100, ΣΧΗΜΑ 1. H κατοικία βρίσκεται
στο Ζύγι και αποτελείται από ενιαίο χώρο καθιστικού-τραπεζαρίας-κουζίνας, δύο
υπνοδωμάτια, δύο χώρους υγιεινής (μπάνιο και αποχωρητήριο) και μικρή βεράντα.
Η κατοικία κτίστηκε το 2005 και μόλις αγοράστηκε από νέους ιδιοκτήτες, ένα νεαρό
ζευγάρι με δύο μικρά παιδιά.
Οι νέοι ιδιοκτήτες σας αναθέτουν να ανακαινίσετε πλήρως το κυρίως υπνοδωμάτιο έτσι
ώστε να δημιουργηθεί ένας ευχάριστος και λειτουργικός χώρος. Για την ολοκληρωμένη
διαμόρφωση του υπνοδωματίου, ζητούνται τα ακόλουθα:



Επιλογή επίπλων υπνοδωματίου (διπλό κρεβάτι, δύο κομοδίνα, έπιπλο
τουαλέτας με καθρέφτη και σκαμπό)



Επιλογή δαπέδου



Πρόταση ψευδοροφής και φωτισμού



Επιλογή συμπληρωματικών στοιχείων (φωτιστικά, πίνακες, κουρτίνες κλπ.)

Σελίδα 2 από 4
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ΜΕΡΟΣ Α΄: (Μονάδες 40)
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες
1. Να περιγράψετε το στιλ που προτείνετε για το κυρίως υπνοδωματίο και να
εισηγηθείτε υλικά και χρώματα για τις επιφάνειες του χώρου (δάπεδο, τοίχους και
οροφή) καθώς και για την επίπλωση έτσι ώστε να ενισχύεται η άποψή σας.
(Μονάδες 10)
2. Στο χώρο του υπνοδωματίου θα χρησιμοποιηθεί γυψοσανίδα για κατασκευή
ψευδοροφής. Να αναφέρετε πέντε (5) λόγους για τους οποίους συστήνεται η χρήση
ψευδοροφής σ’ αυτό τον χώρο.

(Μονάδες 10)

3. α) Να κατονομάσετε τις τρεις (3) κατηγορίες φωτισμού που πρέπει να
χρησιμοποιηθούν στο υπνοδωμάτιο σε σχέση με τις οπτικές ανάγκες του χώρου.
(Μονάδες 3)
β) Να περιγράψετε πως θα πετύχετε την εφαρμογή τους στο χώρο του
υπνοδωμάτιου προτείνοντας ταυτόχρονα ένα είδος φωτιστικού για την κάθε
(Μονάδες 7)

κατηγορία.

4. Στο Φύλλο Σχεδίασης 1, ΣΧΗΜA 2, δίνεται σε κλίμακα 1:25 η όψη του τοίχου όπου
θα τοποθετηθεί το επίπλο της τουαλέτας με τον καθρέφτη και το σκαμπό.
α) Να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι σε κλίμακα 1:25 περίπου, την πρόσοψη του
επίπλου τουαλέτας μαζί με το σκαμπό και τον καθρέφτη.

(Μονάδες 6)

β) Να αναγράψετε στο σχέδιο τέσσερις (4) διαστάσεις του επίπλου που σχεδιάσατε.
(Μονάδες 2)
γ) Να προτείνετε δύο (2) υλικά κατάλληλα για την κατασκευή του επίπλου
(Μονάδες 2)

αναγράφοντάς τα στο σχέδιο.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
Σελίδα 3 από 4
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ΜΕΡΟΣ Β΄: (Μονάδες 60)

5. Στο Φύλλο Σχεδίασης 2, ΣΧΗΜΑ 3α και 3β , να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50 δύο
(2) προσχέδια με ελεύθερο χέρι, προτείνοντας δύο λύσεις για τη διαρρύθμιση του
κυρίως υπνοδωματίου. Οι προτάσεις σας πρέπει να είναι αποτέλεσμα των κανόνων
της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της εργονομίας.
(Μονάδες 10)
6. α) Στο Φύλλο Σχεδίασης 3, ΣΧΗΜΑ 4, να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:25 με
όργανα σχεδίασης την τελική σας πρόταση με βάση τα προσχέδιά σας.
(Μονάδες 15)
β) Να αποδώσετε με χρώμα και φωτοσκίαση τα υλικά που προτείνετε για το
δάπεδο και την επίπλωση του υπνοδωματίου έτσι ώστε να φαίνονται με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιλογές σας.

(Μονάδες 15)

7. α) Στο Φύλλο Σχεδίασης 4, ΣΧΗΜΑ 5, φαίνεται η ΤΟΜΗ Α-Α του κυρίως
υπνοδωματίου σε κλίμακα 1:25. Να σχεδιάσετε στην ίδια κλίμακα όλα τα στοιχεία
της διακόσμησης σύμφωνα με την τελική σας πρόταση.
(Μονάδες 10)

β) Να αποδώσετε με χρώμα και φωτοσκίαση τα υλικά που προτείνετε έτσι ώστε να
φαίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιλογές σας.

(Μονάδες 10)

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Σελίδα 4 από 4
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ
ΑΡΓΤΡΟΥΟΪΑ – ΥΡΤΟΥΟΪΑ (260)
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ
–

απαιηούμενης

(prong setting)

.

cabochon 5 mm
.
ημ

, ιδιόηηηες μεηάλλων, κράμαηα πολύηιμων μεηάλλων, ζήμανζη πολύηιμων
μεηάλλων, καθώς και όλες οι καηαζκεσές ποσ διδάζκονηαι ζηο Β
.

464

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ - ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 28 Μαΐου, 2014
08:00 - 10:30
Επιτρεπόμενη διάρκεια εξέτασης 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 16 ΣΕΛΙΔΕΣ
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ
ΔΟΚΙΜΙΟ
2. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ
ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 10 ερωτήσεις.
Η κάθε άσκηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Να αντιστοιχίσετε το είδος δεσίματος της ΣΤΗΛΗΣ Α με τις ορθές εικόνες των λίθων
της ΣΤΗΛΗΣ Β, στον πίνακα αντιστοίχισης 1 που ακολουθεί.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1. δέσιμο λίθου καπουσόν

α.

2. δέσιμο θέσης με δόντια

β.

3. οκταγωνικό δέσιμο σμαραγδιού γ.

4. δέσιμο κανάλι (συρταρωτό)

δ.

ε.

στ.

Πίνακας αντιστοίχησης 1
1 - ……

2 - ……

3 -…..

4 -……

Σελίδα 2 από 16
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2. Να συμπληρώσετε τα κενά:
(α) Όταν πρόκειται να πυρώσουμε λεπτό σύρμα, πρέπει πρώτα να το τυλίξουμε
ομοιόμορφα σε κουλούρα. Με αυτό τον τρόπο μειώνουμε τις πιθανότητες να
..............................
(β) Τα δόντια σε όλες τις λίμες έχουν κατεύθυνση προς τα ....................
(γ) Οι λίμες διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και ..............................
(δ) Με τη λέξη “αποπεράτωση” εννοούμε τη διαδικασία ............................κοσμήματος.
(ε) Ένα γυαλόχαρτο με αριθμό 340 είναι πιο ...................... από ένα γυαλόχαρτο με
αριθμό 600.
(στ) ............................ είναι η πάστα γυαλίσματος που δίνει την τελική λάμψη στο
κόσμημα.
(ζ) Μια λίμα με αριθμό 3 είναι πιο ......................... από μια λίμα με αριθμό 2.
(η) Το μηχάνημα υπερήχων (ultrasonic) χρησιμοποιείται μετά από τη διαδικασία
..……………………

3. Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις που αφορούν στη λείανση κοσμημάτων:
(α) Να βάλετε στη σωστή σειρά τα τέσσερα στάδια λείανσης:


Λίμα, λούστρο, γυαλόχαρτο, σύρα.

...................................................................................................................................
(β) Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται το μοτέρ χεριού.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Σελίδα 3 από 16
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4. Να κατονομάσετε τα οκτώ (8) εργαλεία του πάγκου του χρυσοχού που παρουσιάζονται
στην ΕΙΚΟΝΑ 1.

5.

1.
..................................................

..................................................

6.

2.
..................................................

..................................................

7.

3.
..................................................

..................................................

8.

4.
..................................................

..................................................

ΕΙΚΟΝΑ 1

Σελίδα 4 από 16
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5. Να περιγράψετε τα τέσσερα (4) στάδια της διαδικασίας σκαλίσματος ενός δακτυλιδιού
σε κερί όπως φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 2 (α) ως (δ).

(α)

(β)

(γ)

(δ)
ΕΙΚΟΝΑ 2

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6. Να αντιστοιχίσετε την ορθή σφραγίδα σήμανσης μετάλλων στη ΣΤΗΛΗ Α, με τον κάθε
ένα βαθμό περιεκτικότητας ανά χίλια μέρη στη ΣΤΗΛΗ Β.
ΣΤΗΛΗ Α
1.

ΣΤΗΛΗ Β
α. 585º

2.

β. 800º

γ. 925º
δ. 750º
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Σελίδα 5 από 16
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7. Να βάλετε σε κύκλο την ορθή λέξη ή φράση στις πιο κάτω προτάσεις όπως
επισημαίνονται με κεφαλαία γράμματα:
(α) Σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη συγκόλληση είναι το ΔΥΝΑΤΟ /
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ πύρωμα του αντικειμένου.
(β) Τα μέταλλα που δεν πυρώνονται συχνά ΣΚΛΗΡΑΙΝΟΥΝ / ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΥΝ και
τελικά σπάζουν.
(γ) Το φλόγιστρο για πύρωμα πρέπει να έχει μια ΑΠΑΛΗ / ΔΥΝΑΤΗ φλόγα σε αντίθεση
από μια μικρή και μυτερή φλόγα που είναι ιδανική για συγκόλληση.
(δ) Τα πυρωμένα μέταλλα μετά την συγκόλληση καθαρίζονται στο ΒΑΡΕΛΑΚΙ / ΟΞΥ.
(ε) Η περιεκτικότητα χρυσού στο κράμα εκφράζεται σε ΒΑΘΜΟΥΣ / ΜΟΝΑΔΕΣ.
(στ) Οι τρεις σφραγίδες σήμανσης έχουν ως εξής: σφραγίδα βαθμού καθαρότητας,
επίσημη σφραγίδα Οργανισμού (χρυσό ή ασήμι) και ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
(ζ) Όταν χρησιμοποιούμε ένα σφυρί, η κίνηση ξεκινά από τον ΚΑΡΠΟ / ΩΜΟ.
(η) Όταν βάζουμε τη λεπίδα πάνω στη ζεύξη κατευθύνουμε τα δόντια προς τα ΠΑΝΩ /
ΚΑΤΩ και κόβουμε με κίνηση από πάνω προς τα κάτω.
8. Το ζεύγος σκουλαρικιών στην ΕΙΚΟΝΑ 3 είναι κατασκευασμένο από ασήμι και χάντρες.
Να περιγράψετε τα τέσσερα στάδια κατασκευής του:

ΕΙΚΟΝΑ 3
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Σελίδα 6 από 16
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9. Η ΕΙΚΟΝΑ 4 (στάδια 1 ως 8) περιγράφει στάδια κατασκευής ενός κοσμήματος. Να τα
ταξινομήσετε με την ορθή σειρά έτσι ώστε να παρουσιάζεται η σωστή πορεία
κατασκευής του κοσμήματος.

1.

2.

4.

5.

7.

3.

6.

8.
ΕΙΚΟΝΑ 4

................................................................................................................................................
Σελίδα 7 από 16
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10. Να αντιστοιχίσετε τις εικόνες της ΣΤΗΛΗΣ Α με τις ορθές έννοιες της ΣΤΗΛΗΣ Β
στον πίνακα αντιστοίχισης 2 που ακολουθεί.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1.

α. Πρέσα χεριού

2.

β. Αλακάτι

3.

γ. Στάμφες λιωσίματος μετάλλου για πλάκα
και σύρμα

4.

δ. Μοτέρ χεριού

ε. Σύρτες τραβήγματος σύρματος
στ. Κύβος μπουλαρίσματος

Πίνακας αντιστοίχησης 2
1 - ……

2 - ……

3 -…..

4 -……

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
Σελίδα 8 από 16
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ΜΕΡΟΣ Β΄:

Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις 4 ερωτήσεις.
Η κάθε άσκηση βαθμολογείται με 15 μονάδες.

11. Το δακτυλίδι στην ΕΙΚΟΝΑ 5 είναι παραδοσιακή τριπλή ασημένια ρωσική βέρα.

ΕΙΚΟΝΑ 5
(α) Να αναφέρετε το κράμα με το οποίο κατασκευάζεται ένα ασημένιο κόσμημα:
……………………………………………………………………………………………………
(Μονάδα 1)
(β) Οι πιο κάτω προτάσεις περιγράφουν τα διάφορα στάδια κατασκευής ενός
ασημένιου κοσμήματος στο εργαστήριο αργυροχοΐας – χρυσοχοΐας.
Να ταξινομήσετε τις προτάσεις έτσι ώστε να περιγράφεται η ορθή πορεία κατασκευής
του κοσμήματος:
Α. Γυαλίζουμε το κόσμημα χρησιμοποιώντας τη σύρα.
Β. Χρησιμοποιούμε το γυαλόχαρτο για να αφαιρέσουμε τα σημάδια από την
επιφάνεια του μετάλλου.
Γ. Τοποθετούμε το κόσμημα στο οξύ.
Δ. Γυαλίζουμε το κόσμημα με τη βούρτσα του λούστρου.
Ε. Τοποθετούμε το κόσμημα στη συσκευή υπερήχων (ultrasonic).
ΣΤ. Κόβουμε το κόσμημα με το σιγατσάκι στο απαιτούμενο σχήμα.
Ζ. Λιμάρουμε το μέταλλο.
Η. Χρησιμοποιούμε το πέκκο του πάγκου για να κολλήσουμε τα διάφορα μέρη.
…………………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 4)

Σελίδα 9 από 16
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(γ) Να αναφέρετε πέντε (5) βασικά εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή
του δακτυλιδιού.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Μονάδες 2,5)
(δ) Να περιγράψετε τη διαδικασία τραβήγματος του ημιστρόγγυλου σύρματος για τις
ανάγκες κατασκευής του δακτυλιδιού.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Μονάδες 5)
(ε) Να εξηγήσετε πως μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέγεθος ενός δακτυλιδιού.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(Μονάδες 2,5)

Σελίδα 10 από 16
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12. Στην ΕΙΚΟΝΑ 5 σας δίνεται η διαδικασία κατασκευής δακτυλιδιού με διακόσμηση από
σύρμα (στάδια 1 ως 10).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
ΕΙΚΟΝΑ 5
Σελίδα 11 από 16
475

(α) Να περιγράψετε την πορεία κατασκευής του σύμφωνα με τις εικόνες.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Μονάδες 10 )

(β) Να εξηγήσετε γιατί χρησιμοποιείται ξύλινο σφυρί στο στάδιο 7 της ΕΙΚΟΝΑΣ 5.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Μονάδες 1)
(γ) Να εξηγήσετε τη διαφορά των πιο κάτω:


Τρουμπουλές δακτυλιδιών



Τρουμπουλές μεζούρα δακτυλιδιών

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Μονάδες 2)
(δ) Να εξηγήσετε γιατί πρέπει να γίνεται ανόπτηση (πύρωμα) του μετάλλου.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Μονάδες 2)
Σελίδα 12 από 16
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13. (α) Να επιλέξετε τα οκτώ (8) εργαλεία / υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για σκάλισμα κεριού από τη λίστα που σας δίνεται πιο κάτω.
1. Πριονάκι και λεπίδες κεριού
2. Σφυρί
3. Λίμα κεριού
4. Αλακάτι
5. Μοτοράκι και αρίδες
6. Κύλινδρος εφελκυσμού
7. Εργαλεία δικής μας κατασκευής
8. Πρέσα
9. «Θίννερ» (Thinner) και παλιό ρούχο
10. Ψαλίδι πάγκου
11. Συσκευή υπερήχων
12. Μπουκαλάκι με φυτίλι – οινόπνευμα
13. Συσκευή οξυγόνου - ασετυλίνης
14. Καυτή βελόνα («χαβτζιά»)
15. Αρίδες στρογγυλές
…………………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 4)

(β) Να κατονομάσετε τα τέσσερα (4) βασικά εργαλεία / υλικά που φαίνονται στην
ΕΙΚΟΝΑ 6, τα οποία αποτελούν μέρος της διαδικασίας του χυτηρίου.

Α.

Β.

Γ.

Δ.

ΕΙΚΟΝΑ 6
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................……….
(Μονάδες 2)
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(γ) Να περιγράψετε το πιο πάνω στάδιο της διαδικασίας της χύτευσης.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(Μονάδες 4)
(δ) Να σημειώσετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ στο κουτί που βρίσκεται δίπλα από την κάθε
πρόταση.


Ζυγίζουμε το τελειωμένο «δεντράκι», πριν το στερεώσουμε στη βάση.



Κατά την ορθή ετοιμασία μείγματος από γύψο και νερό, προσθέτουμε
πρώτα το γύψο και μετά το νερό.



Για να υπολογίσουμε το βάρος του μετάλλου που θα χρειαστεί για
το χυτήριο, πολλαπλασιάζουμε το βάρος του κεριού επί τους εξής
συντελεστές:



για ασήμι:

κερί Χ 10

για χρυσό:

κερί Χ 15

Για την κεριέρα και τα «δεντράκια» χρησιμοποιούμε κίτρινο ή μωβ
κερί σε κομματάκια «νιφάδες».



Είδη κοσμημάτων τα οποία δεν μπορούν να χυτευθούν είναι κομμάτια
με κίνηση πχ. αλυσίδες, καθώς και αυτά που εμπεριέχουν κενό πχ. μπίλια
ολόκληρη.
(Μονάδες 5)
Σελίδα 14 από 16
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14. (α) Να αναφέρετε τον βασικό σκοπό του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης αντικειμένων
από πολύτιμα μέταλλα.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 2)

(β) Να επεξηγήσετε τι αντιπροσωπεύουν τα τρία (3) σύμβολα της κάθε σφραγίδας στις
ΕΙΚΟΝΕΣ 8.1 και 8.2.

ΕΙΚΟΝΑ 8.1

ΕΙΚΟΝΑ 8.2

ΕΙΚΟΝΑ 8.1:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ΕΙΚΟΝΑ 8.2:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 6)
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(γ) Καλείστε να δώσετε συμβουλές σε κάποιο πελάτη που έρχεται στο κατάστημά σας
με χρησιμοποιημένα κοσμήματα. Να δώσετε την απάντησή σας στην κάθε απορία
του πελάτη, όπως φαίνεται πιο κάτω:


Έχει σημασία αν τα κοσμήματα έχουν σήμανση ή όχι;

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


Το κόσμημα μου έχει πολύτιμους λίθους, μπορώ να πάρω χρήματα και για αυτούς;

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


Έχω κάποια κοσμήματα σπασμένα. Αυτά έχουν αξία;

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


Τι σημαίνουν κάποια νούμερα που βλέπω στο κόσμημά μου;

9Κ
....…………………………………………………………………………………………………
750 º
……………………………………………………………………………………………………


Έχω ένα κόσμημα από πλατίνα. Αυτό έχει πιο μεγάλη αξία;

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


Πώς θα διαπιστωθεί αν το κόσμημα μου είναι ασημένιο κι όχι επάργυρο;

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(Μονάδες 7)
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (261)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1.Η Βιομηχανία Ένδυσης.
Η εξέλιξη της Βιομηχανίας Ένδυσης
Ταξινόμηση των προϊόντων ένδυσης σε κατηγορίες σύμφωνα με: Τη χρήση τους, Το
βαθμό εξειδίκευσης των προϊόντων ή το μέγεθος της παραγωγής τους, Το βαθμό και
ρυθμό αλλαγής της μόδας τους. Τρόποι διεξαγωγής της παραγωγής στη Βιομηχανία
Ένδυσης
2.Το εργοστάσιο Ένδυσης
Οι παράγοντες που επιδρούν στην οργάνωση και παραγωγή σε ένα εργοστάσιο
ένδυσης.
Τα διάφορα τμήματα ενός εργοστασίου ένδυσης. Τρόπος λειτουργίας του κάθε
τμήματος, δραστηριότητες, στόχοι, ευθύνες. Σύνταξη κοστολογίου από το τμήμα
οικονομικών. Χονδρική, λιανική τιμή προϊόντων (διαμόρφωση)
3.Παραγωγή Ενδυμάτων
Το Κοπτήριο (Η σημασία του κοπτηρίου στο κόστος παραγωγής, προγραμματισμός κοπής, το
άπλωμα του υφάσματος, το κόψιμο του υφάσματος).Συναρμολόγηση και αποπεράτωση
ενδυμάτων (Βασικός εξοπλισμός του τμήματος παραγωγής, πρεσάρισμα ενδυμάτων,
εναλλακτικές μέθοδοι σύνδεσης υλικών ένδυσης, συμπληρωματικά και διακοσμητικά υλικά
ένδυσης)
4.Συστήματα οργάνωσης της παραγωγής σε ένα εργοστάσιο Ένδυσης
Προοδευτικό σύστημα δεσμίδων, ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, σύστημα παραγωγής
κατά μονάδα, Σύστημα άμεσης ανταπόκρισης.
5.Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων στη Βιομηχανία Ένδυσης
Γνωρίσματα καλής ποιότητας ενός ενδύματος, τμήμα ποιοτικού ελέγχου στη βιομηχανία
ένδυσης, πρότυπα παραγωγής
6.Αποθήκευση των τελειωμένων προϊόντων σε ένα εργοστάσιο Ένδυσης
Συστήματα διακίνησης ενδυμάτων στην αποθήκη, τρόποι πακεταρίσματος και συστήματα
αποθήκευσης ενδυμάτων
7.Προώθηση ειδών Ένδυσης
Το εμπόριο της λιανικής πώλησης στο χώρο της Ένδυσης,(Η πορεία προς την ανάπτυξη της
λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης, Τύποι επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, οι τάσεις που
επικρατούν σήμερα στη διεθνή αγορά όσον αφορά τη λιανική πώληση στο χώρο της μόδας) Οι
παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές στις αγορές ειδών ένδυσης(Η ενημέρωση των
εμπόρων μόδας, Λογικά και συναισθηματικά κίνητρα καταναλωτών, Ιεράρχηση των
αναγκών(θεωρία του Maslow),Θεωρία της αυτογνωσίας, Αγορές με βάση την κοινωνική τάξη
Αγορές με βάση την οικογενειακή κατάσταση). Το κατάστημα ειδών Ένδυσης (Η τοποθεσία,
Σχεδιασμός και διακόσμηση του καταστήματος Ένδυσης).Διαφήμιση και προβολή
ενδυμάτων(Τύποι διαφήμισης μόδας, Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η σημασία τους στη
διαφήμιση ειδών Μόδας, Προγράμματα προώθησης ενδυμάτων, Ο ρόλος του τμήματος
δημοσίων σχέσεων στη διαφήμιση, Το οπτικό εμπόριο). Διοίκηση του εργατικού δυναμικού
(Προσωπικό: εξεύρεση, διαδικασία πρόσληψης, εκπαίδευση, αξιολόγηση, σχέδια αμοιβών
υπηρεσιών και ωφελημάτων).
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (261)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014
8:00 – 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και στις δέκα (10) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και στις έξι (6) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το
οποίο θα επιστραφεί.
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
1. Να κατατάξετε στον Πίνακα 1, τα τέσσερα (4) προϊόντα μόδας που αφορούν
στον βαθμό και στον ρυθμό αλλαγής της μόδας και να τα τοποθετήσετε στη
στήλη που αντιστοιχεί το καθένα.
Προϊόντα μόδας: βιομηχανικές στολές, γυναικεία φορέματα,
νεανικά ενδύματα, ανδρικά υποκάμισα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΤΑΘΕΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ
ΣΥΧΝΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΣΥΧΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

2. Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε πιο κάτω, τους βασικούς τύπους
επιχειρήσεων λιανικής πώλησης στο χώρο της ένδυσης, που παρουσιάζονται
στις Εικόνες 1, 2, 3 και 4.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 1: ………………………………………………………………………………
Εικόνα 2: ………………………………………………………………………………
Εικόνα 3: ………………………………………………………………………………
Εικόνα 4: ………………………………………………………………………………
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3. Να αναφέρετε το σκοπό της λειτουργίας «ελέγχου» του τμήματος Διεύθυνσης σε
μια βιομηχανία ένδυσης.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4. Στη βιομηχανία ένδυσης χρησιμοποιούνται τέσσερις (4) μορφές που αφορούν
στην οργάνωση της παραγωγής. Να τις κατονομάσετε πιο κάτω.
I. …………………………………………………………………………………
II.

…………………………………………………………………………………

III.

…………………………………………………………………………………

IV.

…………………………………………………………………………………

5. Να επιλέξετε και να υπογραμμίσετε την ορθή πρόταση.
I.
Η «υποδιαίρεση τομέων» στη βιομηχανία ένδυσης γίνεται ανάλογα με το
βαθμό εξειδίκευσης ενός προϊόντος, καθώς επίσης και ανάλογα με την
παραγωγική του δυνατότητα.
II. Η «υποδιαίρεση τομέων» στη βιομηχανία ένδυσης γίνεται ανάλογα με τα
ενδύματα για τα οποία χρησιμοποιείται παρόμοιου τύπου τεχνολογία, με
σκοπό την κατασκευή τους.
6. Μία από τις δραστηριότητες του τμήματος Αγορών σε μία βιομηχανία ένδυσης,
είναι η παραγγελία και η παραλαβή των πρώτων υλών.
Να αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία τα οποία πρέπει να ελέγξει το τμήμα αγορών
όσον αφορά στην παραλαβή των υλικών, ώστε να εγκριθούν τα τιμολόγια των
προμηθευτών της επιχείρησης.
I.

………………………………………………………………………………………

II.

………………………………………………………………………………………

III.

………………………………………………………………………………………

IV.

………………………………………………………………………………………

7. Να συμπληρώσετε τα κενά στην πιο κάτω παράγραφο.
Ο στόχος της δραστηριότητας «εμπορία προϊόντων» του τμήματος
………………..……………. σε μια βιομηχανία ένδυσης είναι ο προγραμματισμός,
έτσι ώστε να παραχθούν τα σωστά προϊόντα, στη σωστή …………………..….,
στη σωστή ……….…………….. και ……..………………. για τους πελάτες της.
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8. Να ονομάσετε τα δύο (2) τμήματα της βιομηχανίας ένδυσης που παρουσιάζονται
στις Εικόνες 5 και 6. Επιπρόσθετα, να αναφέρετε τον κύριο σκοπό του καθενός
από αυτά.

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Εικόνα 5: ……………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Εικόνα 6: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
9. Να επιλέξετε και να καταγράψετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις πιο κάτω προτάσεις:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
I.

Οι μειωμένες πωλήσεις σε ένα κατάστημα προϊόντων
μόδας, επιβάλουν την υποτίμηση των τιμών στα
προϊόντα με σκοπό την πώλησή τους.

II.

Η κατηγορία των εμπόρων που βασίζεται στα
«ψυχογραφήματα» είναι οι έμποροι εκπτώσεων.

III.

Η καλύτερη τακτική προσέλκυσης ταλαντούχων
υπαλλήλων σε μια επιχείρηση είναι μέσω των
γραφείων εξεύρεσης εργασίας.
Η «εξωτερική» διαφήμιση
υπάρχει σε μεγάλους
οργανισμούς λιανικής πώλησης, όπου διατίθενται
ξεχωριστά τμήματα διαφήμισης εντός της επιχείρησης,
τα οποία είναι υπεύθυνα για τις προωθητικές
καμπάνιες της.

IV.
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10. Σύμφωνα με τη θεωρία της «ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών» του
“Maslow”, υπάρχει μία δεδομένη σειρά όσον αφορά στην εκπλήρωση των
ανθρωπίνων αναγκών.
Να κατατάξετε τα πιο κάτω στάδια ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών στη
σωστή σειρά και να τα συμπληρώσετε στο Σχεδιάγραμμα 1.
ΣΤΑΔΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
 Η ανάγκη για εκτίμηση και κοινωνική καταξίωση
 Η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση
 Οι βασικές ανάγκες επιβίωσης
 Η κοινωνική ανάγκη και αναγνώριση
 Η ανάγκη για σιγουριά

5.
4.
3.
2.
1.
Σχεδιάγραμμα 1

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
11. (α) Να αναφέρετε επτά (7) διευκολύνσεις που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές
απλωτικές μηχανές υφάσματος προηγμένης τεχνολογίας, οι οποίες
χρησιμοποιούνται στο τμήμα κοπτηρίου στις βιομηχανίες ένδυσης. (μονάδες 7)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(β) Το τμήμα οικονομικών μιας βιομηχανίας ένδυσης, εκτός από τις υπόλοιπες
υπευθυνότητες του, εκτελεί επιπρόσθετα και τη λειτουργία κοστολόγησης των
προϊόντων. Η κοστολόγηση των προϊόντων της επιχείρησης γίνεται σε ειδικό
δελτίο, «το κοστολόγιο».
Να αναφέρετε τα έξι (6) κόστη παραγωγής των προϊόντων τα οποία
συμπεριλαμβάνονται στο «κοστολόγιο».
(μονάδες 3)
I.

……………………………………………………………………………

II.

……………………………………………………………………………

III.

……………………………………………………………………………

IV.

……………………………………………………………………………

V.

……………………………………………………………………………

VI.

……………………………………………………………………………
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12. (α) Τα στάδια που αφορούν στην πορεία εργασίας του τμήματος σχεδιαστηρίου
σε μία βιομηχανία ένδυσης, είναι πολύ σημαντικά επειδή με βάση αυτά,
θα διεκπεραιωθεί η παραγωγή και στη συνέχεια οι πωλήσεις των προϊόντων
της επιχείρησης.
Να καταγράψετε στον Πίνακα 2 τα πιο κάτω στάδια, με τη σειρά
προτεραιότητάς τους.
(μονάδες 3,5)
ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ:
○ Η προσαρμογή του πατρόν με βάση την τεχνολογία που διαθέτει η
βιομηχανία.
○ Η κατασκευή των δειγμάτων της συλλογής ενδυμάτων.
○ Η διαβάθμιση του πατρόν σε διάφορα μεγέθη.
○ Η μελέτη των προβλέψεων και των τάσεων μόδας.
○ Ο προγραμματισμός της συλλογής ενδυμάτων.
○ Η κατασκευή πατρόν για τα δείγματα συλλογής ενδυμάτων.
○ Η ανάπτυξη ιδεών της συλλογής ενδυμάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ
Στάδιο α
Στάδιο β
Στάδιο γ
Στάδιο δ
Στάδιο ε
Στάδιο στ
Στάδιο ζ
(β) Να παραθέσετε τη δική σας άποψη όσον αφορά στη φράση:
«Τη λειτουργικότητα ενός ενδύματος εκτός της εμφάνισής του, τη
χαρακτηρίζουν γνωρίσματα όπως, η χρησιμότητά του και η στερεότητά του».

(μονάδες 4,5)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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(γ) Τα υφάσματα διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες ανάλογα με την
«κατεύθυνση» της επιφάνειάς τους. Οι κατηγορίες αυτές είναι:
I.
«Μονής κατεύθυνσης»
II. «Διπλής κατεύθυνσης»
Να προσδιορίσετε και να καταγράψετε την κατηγορία «κατεύθυνσης» στην
οποία ανήκουν τα υφάσματα που απεικονίζονται στις Εικόνες 8,9,10 και 11,
με βάση τον τύπο τους και τα χαρακτηριστικά τους.
(μονάδες 2)

Εικόνα 8:
Μεταξωτό
Βελούδο

Εικόνα 9:
Μάλλινο
ψαροκόκαλο

Εικόνα 10:
τυπωμένο
βαμβακερό

Εικόνα 11:
τυπωμένο
βαμβακερό

Εικόνα 8: .…………………………………………………………………………
Εικόνα 9: ………………………………………………………………………….
Εικόνα 10: ………………………………………………………………………..
Εικόνα 11: ……………………………………………………………………….
13. (α) Να ονομάσετε και να σχολιάσετε τη μέθοδο σημαδέματος του «οδηγού
κοπής» που παρουσιάζεται στην Εικόνα 7, όσον αφορά στην πορεία που
ακολουθείται, στα χαρακτηριστικά του, καθώς και στα υλικά που
χρησιμοποιούνται για το σημάδεμά του.
(μονάδες 5)

Εικόνα 7
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(β) Η ΣΤΗΛΗ Α αφορά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με τα οποία είναι δυνατό
να γίνει διαφήμιση των προϊόντων μόδας και η ΣΤΗΛΗ Β αφορά στα χαρακτηριστικά
τους.
Να αντιστοιχίσετε τη ΣΤΗΛΗ Α με τη ΣΤΗΛΗ Β στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 1.
(μονάδες 5)

ΣΤΗΛΗ Α:
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
i. Εφημερίδες

ΣΤΗΛΗ Β:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Α. Δίνει την ευκαιρία στον έμπορο να
γνωστοποιήσει τα προϊόντα του σε άτομα
που πιστεύει ότι θα τα προτιμήσουν.

ii. Περιοδικά

Β. Ο καταναλωτής δεν έχει οπτική επαφή με το
εμπόρευμα.

iii. Ταχυδρομείο

Γ. Η διαφήμιση κοστίζει λιγότερο από όποιο
άλλο μέσο ενημέρωσης.

iv. Ραδιόφωνο

Δ. Συνδυάζει κίνηση, χρώμα, ομιλία και έτσι οι
διαφημίσεις είναι ενδιαφέρουσες και
πειστικές.

v. Τηλεόραση

Ε. Η ποιότητα του χαρτιού που χρησιμοποιείται
είναι καλύτερη και έτσι αξιοποιούνται οι
φωτογραφίες των προϊόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
Το i. αντιστοιχεί με το

1

Το ii. αντιστοιχεί με το
Το iii. αντιστοιχεί με το
Το iv. αντιστοιχεί με το
Το v. αντιστοιχεί με το
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14. (α) Να σχολιάσετε τη διαφήμιση του οίκου μόδας DOLCE & CABBANA στην
Εικόνα 12, αναφορικά με τον τύπο της διαφήμισης, το καταναλωτικό κοινό
στο οποίο απευθύνεται, καθώς και το μέσο μαζικής ενημέρωσης με το οποίο
πρόκειται να προβληθεί.
(μονάδες 5)

Εικόνα 12
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(β) Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις επιλέγοντας την
κατάλληλη λέξη:
(μονάδες 5)
τιμές, εποχιακά, ανάγκες, συνεχώς, ποιότητα, στυλ, σταθερά,
εμπορευμάτων, χρώματα, σπάνια, μεγέθη, δειγμάτων
Το «πρότυπο απόθεμα εμπορευμάτων» είναι ένας συνδυασμός …………….
τα οποία πρέπει να αγοραστούν για να καλύψουν τις ………………… του
καταστήματος. Το «πρότυπο απόθεμα» θα πρέπει να ποικίλει όσον αφορά
στην ……….…….….…, στις …………………………., στις …………………….,
στα ………………..…….., στο …….………….…… και στα ……..……………. .
Τα αντικείμενα μόδας είναι ………………..…………. και έτσι, το «πρότυπο
απόθεμα» αλλάζει ……………………… .
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15. (α) Να ονομάσετε και να περιγράψετε τον τύπο της βιτρίνας που παρουσιάζεται
στην Εικόνα 13 και απεικονίζει το πολυκατάστημα “Harrods” στο Λονδίνο.
(μονάδες 5)

Εικόνα 13
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(β) Να υποθέσετε ότι έχετε αποφασίσει να ιδρύσετε τη δική σας επιχείρηση
μόδας και να εγκαθιδρύσετε στην αγορά ένα κατάστημα το οποίο στοχεύει
ως αγοραστικό κοινό τους νέους, ηλικίας 15 έως 25 ετών.
Να καταγράψετε τον προβληματισμό σας και να σχολιάσετε τους παράγοντες
που κατά τη δική σας άποψη, θα λάβετε υπόψη για τη σύνθεση της
κατάλληλης εικόνας (image) του καταστήματός σας.
(μονάδες 5)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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16. (α) Να αναφέρετε πέντε (5) λειτουργίες που εκτελούνται από το Τμήμα
Διοίκησης Εργατικού Δυναμικού, στις μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου.

(μονάδες 5)

I.

…………………………………………………………………………………

II.

…………………………………………………………………………………

III.

…………………………………………………………………………………

IV.

…………………………………………………………………………………

V.

…………………………………………………………………………………

(β) Να σχολιάσετε τον τύπο της εσωτερικής διακόσμησης της μπουτίκ γυναικείων
(μονάδες 5)
ενδυμάτων που παρουσιάζεται στην Εικόνα 14, αναφορικά με:
I.
II.
III.

Το στυλ της εσωτερικής διακόσμησης.
Τη σημασία που έχει η εσωτερική διακόσμηση της μπουτίκ για
ένα κατάστημα προϊόντων μόδας.
Το προφίλ του αναμενόμενου πελάτη.

Εικόνα 14

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (262)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Λογιστική
Β΄ Λυκείου

Λογαριασμοί Κλαδικών Εκμεταλλεύσεων (Departmental Accounts)
1. Έννοια και σκοπός.
2. Βοηθητικά βιβλία και λογαριασμοί με πολλαπλές στήλες,
3. Σύνταξη Τελικών λογαριασμών,
4. Κατανομή εμμέσων εξόδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Λογιστική
Γ΄ Λυκείου

Μετοχικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.
1. Τι είναι Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
2. Ίδρυση Εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης.
3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Δημόσιας Μετοχικής Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης.
4. Κατηγορίες Μετοχών.
Ενότητα Ι: Η Έκδοση Μετοχών
1. Τιμές έκδοση των μετοχών.
2. Τρόποι αποπληρωμής των μετοχών.
3. Έκδοση μετοχών εξοφλητέων στο ακέραιο με μία δόση.
i.
Έκδοση μετοχών στο άρτιο.
ii.
Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Ενότητα ΙΙ: Η Έκδοση Ομολογιών
1. Γενικά.
2. Λογιστικές Εγγραφές
Ενότητα ΙΙΙ: Οι Τελικοί Λογαριασμοί
1. Γενικά.
2. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Εμπορευμάτων
3. Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης,
4. Λογαριασμός Διάθεσης Κερδών.
Ο Ισολογισμός (Οριζόντια παρουσίαση μόνο)
1. Η πλευρά του Παθητικού
2. Η πλευρά του Ενεργητικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Λογιστική
Γ΄ Λυκείου

Λογιστικοί Αριθμοδείκτες
1. Γενικά.
2. Έννοια και αξία των αριθμοδεικτών.
3. Εξαγωγή αριθμοδεικτών.
α) Αριθμοδείκτες ρευστότητας.
β) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας.
γ) Διάφοροι άλλοι αριθμοδείκτες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Λογιστική
Γ΄ Λυκείου

Υποκαταστήματα
1. Γενικά.
2. Σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων μόνο από το κεντρικό κατάστημα.
3. Τιμολόγηση εμπορευμάτων που αποστέλλονται από το κεντρικό προς το
υποκατάστημα.
4. Τιμολόγηση εμπορευμάτων στην τιμή κόστους
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη 28 Μαΐου 2014
8:00 - 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΟΚΤΩ ( 8 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και των τριών μερών Α΄, Β΄ και Γ΄.



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής.



Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού.



Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο τεσσάρων (4) σελίδων
με τους αριθμοδείκτες.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
Ερώτηση 1
Η Εταιρεία “ΑΘΡΑΚΟΣ ΛΤΔ” έχει ένα κατάστημα, στο οποίο λειτουργούν δύο τμήματα: το
ένα τμήμα πωλεί Ρούχα και το άλλο Παπούτσια. Το τμήμα των ρούχων καταλαμβάνει το
50% του χώρου και το τμήμα των παπουτσιών καταλαμβάνει το υπόλοιπο 50% του χώρου
του καταστήματος.
Το πιο κάτω Ισοζύγιο συντάχθηκε από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου
2013:
Ισοζύγιο της Εταιρείας “ΑΘΡΑΚΟΣ ΛΤΔ”
την 31 Δεκεμβρίου 2013
Χρέωση Πίστωση
Α/Α
Λογαριασμοί
€
€
1
Κεφάλαιο
280.000
2
Αυτοκίνητα
200.000
3
Εξοπλισμός Γραφείου
30.000
4
Τράπεζα
235.000
5
Χρεώστες
45.000
6
Πιστωτές
20.000
7
Αρχικό Απόθεμα - Ρούχα
20.000
8
Αρχικό Απόθεμα – Παπούτσια
10.000
9
Αγορές – Ρούχα
330.000
10 Αγορές – Παπούτσια
230.000
11 Πωλήσεις – Ρούχα
600.000
12 Πωλήσεις – Παπούτσια
400.000
13 Εκπτώσεις Χορηγούμενες – Ρούχα
5.850
14 Εκπτώσεις Χορηγούμενες – Παπούτσια
2.650
15 Μισθοί Πωλητών – Ρούχα
90.000
16 Μισθοί Πωλητών – Παπούτσια
60.000
17 Αμοιβές Ελεγκτών
3.000
18 Ασφάλιστρα Εμπορευμάτων
2.000
19 Διαφημίσεις
16.000
20 Έξοδα τηλεφώνου
3.000
21 Μισθός Γενικού Διευθυντή
10.000
22 Ενοίκια
3.000
23 Ασφάλιστρα Κτηρίου
500
24 Φωτισμός και Θέρμανση
4.000
1.300.000 1.300.000
Σημειώσεις:
1. Η αξία του Τελικού Αποθέματος την 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν:
i. Ρούχα
€70.000
ii. Παπούτσια €20.000.
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2. Τα έξοδα να επιμερισθούν ως ακολούθως:
i. Αμοιβές Ελεγκτών, Ασφάλιστρα Εμπορευμάτων, Διαφημίσεις, Έξοδα Τηλεφώνου
και Μισθός Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τις πωλήσεις του κάθε τμήματος,
ii. τα υπόλοιπα σύμφωνα με το χώρο που καταλαμβάνει το κάθε τμήμα.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να συντάξετε για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, τους πιο κάτω Τελικούς
Λογαριασμούς της Εταιρείας σε πολύστηλη μορφή, με τρόπο που να φαίνονται ξεχωριστά
τα αποτελέσματα του κάθε τμήματος και τα συνολικά Αποτελέσματα της Εταιρείας:
i. τον Λογαριασμό Εκμετάλλευση Εμπορευμάτων

(Μ. 12/100)

ii. τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης.

(Μ. 18/100)
(Σύνολο Μονάδων 30/100)

Ερώτηση 2
Η Εταιρεία “ΛΕΟΝΑΡΙΣΣΟΣ ΛΤΔ” εκδίδει 500 000 8% Ομολογίες ονομαστικής αξίας €2
την κάθε μια, τιμή διάθεσης στο άρτιο.
Έγιναν αιτήσεις μόνο για 400 000 ομολογίες, η αξία των οποίων εξοφλήθηκε πλήρως με
μια δόση.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να γίνουν οι σχετικές εγγραφές στο Ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών
εγγραφών.
(Μ. 4/100)
Σύνολο Μονάδων Μέρους Α΄ 34/100
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Ερώτηση 1
Το πιο κάτω Ισοζύγιο ετοιμάστηκε με βάση τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας την 31
Δεκεμβρίου 2013, μετά από τη σύνταξη του Λογαριασμού Εκμετάλλευσης Εμπορευμάτων.
Ισοζύγιο της Εταιρείας “ΑΓΓΑΣΤΙΝΑ ΛΤΔ”
την 31 Δεκεμβρίου 2013
Χρέωση
Α/Α
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
€
1 Κεφάλαιο - 10% Προνομιούχες Μετοχές
2 Κεφάλαιο - Κοινές Μετοχές
3 Κτήρια
400.000
4 Φήμη και Πελατεία
20.000
5 Τελικό Απόθεμα Εμπορευμάτων
105.000
6 Χρεώστες
60.000
7 Τράπεζα
112.500
8 Έπιπλα
17.000
9 Γενικό Αποθεματικό
10 Αδιανέμητα Κέρδη 1/1/2013
11 Αυτοκίνητα
15.000
12 Αμοιβές Ελεγκτών
4.500
13 Τόκοι Λαμβανόμενοι
14 Τόκοι Ομολογιακού Δανείου
5.000
15 Εξοπλισμός Γραφείου
23.000
16 10% Ομολογιακό Δάνειο
17 Ασφάλιστρα
5.000
18 Γενικά Έξοδα
11.000
19 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
15.000
20 Προμέρισμα - Προνομιούχων Μετοχών
5.000
21 Προμέρισμα - Κοινών Μετοχών
15.000
22 Πιστωτές
23 Εκπτώσεις Λαμβανόμενες
24 Μισθοί και Ημερομίσθια
30.000
25 Διαφημίσεις
7.000
26 Οικόπεδα
34.000
27 Μικτό Κέρδος
884.000

Πίστωση
€
100.000
500.000

30.000
15.000

4.000

50.000

25.000
3.000

157.000
884.000

Σημειώσεις:
Η Εταιρεία “ΑΓΓΑΣΤΙΝΑ ΛΤΔ” έχει Εγγεγραμμένο Μετοχικό Κεφάλαιο €6.000.000 το οποίο
υποδιαιρείται σε 500 000 Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια και 50 000 10%
Προνομιούχες Μετοχές ονομαστικής αξίας €2 η κάθε μια.
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1. Να λάβετε υπόψη τα πιο κάτω:
α) Οι αποσβέσεις υπολογιστήκαν ως εξής:
i. Κτήρια €16.000
ii. Έπιπλα €1.700
iii. Αυτοκίνητα €1.500
iv.

Εξοπλισμός Γραφείου €2.300

β) Να γίνει πρόβλεψη Εταιρικού Φόρου 10%.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
i. τη μεταφορά ποσού €3.500 στο Γενικό Αποθεματικό
ii. τη διαγραφή του 50% της Φήμης και Πελατείας
iii. την καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος των Προνομιούχων Μετοχών
iv. την καταβολή επιπρόσθετου μερίσματος 5% στις Κοινές Μετοχές.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να συντάξετε τους Λογαριασμούς Αποτελέσματα Χρήσης και Διάθεση Κερδών για το
λογιστικό έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013.
(Μ. 16/100)
Ερώτηση 2
Η Εταιρεία “ΠΕΝΤΑΓΙΑ ΛΤΔ” έχει Εγγεγραμμένο Μετοχικό Κεφάλαιο €3.000.000 το οποίο
υποδιαιρείται:
α) σε 2 000 000 Κοινές Μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια και
β) σε 500 000 7% Προνομιούχες Μετοχές, ονομαστικής αξίας €2 η κάθε μια.
Εκδίδει και προσφέρει για Δημόσια Εγγραφή:
α) 1 000 000 Κοινές Μετοχές και
β)

500 000 7% Προνομιούχες Μετοχές.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών είναι:
α) Κοινές Μετοχές €1,10 η κάθε μια και
β) Προνομιούχες Μετοχές €2 η κάθε μια.
Υποβλήθηκαν αιτήσεις για όλες τις προσφερθείσες μετοχές, οι οποίες έγιναν αποδεκτές
και η αξία τους εξοφλήθηκε πλήρως με μια δόση.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να γίνουν για τις πιο πάνω εκδόσεις μετοχών οι σχετικές εγγραφές στο Ημερολόγιο,
συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών εγγραφών και στη συνέχεια να καταχωρηθούν
στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού.
(Μ. 10/100)
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Ερώτηση 3
Τα πιο κάτω στοιχεία έχουν εξαχθεί από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας
“ΒΑΘΥΛΑΚΑΣ ΛΤΔ”, την 31 Δεκεμβρίου 2013:
€
Μετοχικό Κεφάλαιο:
500 000 Κοινές Μετοχές, €1 η κάθε μια
5000 10% Προνομιούχες Μετοχές €5 η κάθε μια
Γενικό Αποθεματικό
Μέρισμα Προνομιούχων Μετοχών
Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό
Πωλήσεις τοις μετρητοίς
Σύνολο Πωλήσεων
Απόθεμα Εμπορευμάτων 1/1/2013
Αγορές με πίστωση
Αγορές τοις μετρητοίς
Χρεώστες
Απόθεμα Εμπορευμάτων 31/12/2013
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Ταμείο & Τράπεζα
Πιστωτές
Γραμμάτια Πληρωτέα
Μέρισμα Κοινών Μετοχών (Συνολικό)
Μικτό Κέρδος για το έτος 2013
Καθαρό Κέρδος για το έτος 2013
Εταιρικός Φόρος για το έτος 2013

500.000
25.000
25.000
2.500
260.000
150.000
225.000
500.000
11.500
50.000
43 .500
125.000
5.000
10.000
120.000
25.000
2.500
100.000
400.000
200.000
20.000

Σημείωση: Τρέχουσα αξία Κοινής Μετοχής (τιμή αγοράς) €2.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να υπολογίσετε τους πιο κάτω Αριθμοδείκτες:
α) Απόδοσης σε Κέρδη ανά Μετοχή

(Μ. 2/100)

β) Άμεσης Ταμειακής Ρευστότητας

(Μ. 2/100)

γ) Καθαρού Κέρδους

(Μ. 2/100)

δ) Απόδοσης Μετοχής σε Μέρισμα με βάση την Τρέχουσα Τιμή

(Μ. 2/100)

(Σύνολο Μονάδων 8/100)
Σύνολο Μονάδων Μέρους Β΄ 34 /100
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ερώτηση 1
Η Εταιρεία “ΣΥΣΚΛΗΠΟΣ ΛΤΔ” έχει το κεντρικό κατάστημά της στη Λευκωσία και
υποκατάστημα στη Λεμεσό. Τα εμπορεύματα που αποστέλλει στο υποκατάστημα τα
χρεώνει σε τιμές κόστους. Όλα τα εμπορεύματα αγοράζονται από το κεντρικό κατάστημα.
Όλες οι εισπράξεις από το υποκατάστημα εμβάζονται καθημερινά στο κεντρικό και όλα τα
έξοδα του υποκαταστήματος πληρώνονται από το κεντρικό. Το υποκατάστημα κάνει
πωλήσεις τόσο τοις μετρητοίς όσο και με πίστωση.
Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων του υποκαταστήματος γίνεται από το κεντρικό. Τα πιο
κάτω στοιχεία αναφέρονται στα υπόλοιπα των λογαριασμών του Υποκαταστήματος για τη
λογιστική χρονιά που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013:
Πωλήσεις τοις Μετρητοίς
Εισπράξεις από Χρεώστες
Μισθοί
Ενοίκια
Έξοδα Καθαριότητας
Εμπορεύματα Αποσταλέντα στο Υποκατάστημα
Απώλειες από Χρεώστες
Έξοδα Τηλεφώνου
Απόθεμα Εμπορευμάτων, 1 Ιανουαρίου 2013
Απόθεμα Εμπορευμάτων, 31 Δεκεμβρίου 2013
Επιστροφές Εμπορευμάτων στο Κεντρικό
Επιστροφές Εμπορευμάτων στο Υποκατάστημα από Χρεώστες του
Χρεώστες, 1 Ιανουαρίου 2013
Χρεώστες, 31 Δεκεμβρίου 2013
Φωτισμός και Θέρμανση
Ασφάλιστρα
Γραφική Ύλη
Μεταφορικά Πωλήσεων
Διαφημίσεις
Εκπτώσεις Χορηγούμενες

€
640.000
297.000
130.000
24.000
4.000
260.000
1.000
6.000
35.000
40.000
20.000
5.000
20.000
15.000
7.000
8.000
1.000
3.000
14.000
2.000

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να συντάξετε τους πιο κάτω λογαριασμούς για τη λογιστική χρονιά που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2013:
(Μ. 8/100)
α) Εμπορεύματα Υποκαταστήματος
β) Εμπορεύματα Αποσταλέντα στο Υποκατάστημα
(Μ. 3/100)
γ) Χρεώστες Υποκαταστήματος
(Μ. 4/100)
δ) Αποτελέσματα Χρήσης Υποκαταστήματος.
(Μ. 3/100)
(Σύνολο Μονάδων 18/100)
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Ερώτηση 2
Δίνεται το πιο κάτω Ισοζύγιο της Εταιρείας “ΜΥΡΤΟΥ ΛΤΔ” που συντάχθηκε μετά τους
τελικούς λογαριασμούς την 31 Δεκεμβρίου 2013:
Ισοζύγιο της Εταιρείας “ΜΥΡΤΟΥ ΛΤΔ”
την 31 Δεκεμβρίου 2013
Α/Α

Χρέωση
€

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Κεφάλαιο - Κοινές Μετοχές
Κεφάλαιο - 8% Προνομιούχες Μετοχές
Γενικό Αποθεματικό
Αδιανέμητα Κέρδη 31/12/2013
Κτήρια
Έπιπλα
Αυτοκίνητα
Εξοπλισμός Γραφείου
Προτεινόμενο Μέρισμα 8% Προνομιούχων Μετοχών
Προτεινόμενο Μέρισμα Κοινών Μετοχών
Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Τελικό Απόθεμα Εμπορευμάτων 31/12/2013
Χρεώστες
Τράπεζα
Ταμείο
7% Ομολογιακό Δάνειο
Τόκοι Ομολογιακού Δανείου Οφειλόμενοι
Πιστωτές
Πρόβλεψη για Εταιρικό Φόρο
Ασφάλιστρα Προπληρωμένα

Πίστωση
€
750.000
250.000
70.000
30.000

800.000
55.000
75.000
20.000
10.000
40.000
25.000
85.000
200.000
125.000
10.000
100.000
2.000
73.000
25.000
5.000
1.375.000

1.375.000

Σημείωση:
Το Εγγεγραμμένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €1.000.000, το οποίο
υποδιαιρείται σε 750 000 Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια και 250 000 8%
Προνομιούχες Μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
Να συντάξετε τον Ισολογισμό της πιο πάνω εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2013.

(Μ. 14/100)
Σύνολο Μονάδων Μέρους Γ΄ 32/100
Γενικό Σύνολο Μονάδων 100/100
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ACCOUNTING RATIOS)
A. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)
1.

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Working Capital Ratio or Current Ratio)
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας =
Working Capital Ratio =

2.

Current Assets
Current Liabilities

Αριθμοδείκτης Πραγματικής Ρευστότητας (Quick Assets, or Liquidity or Acid test ratio)
Αριθμοδείκτης Πραγματικής Ρευστότητας =
Quick Assets Ratio =

3.

Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό

Κυκλοφοριακό Ενεργητικό – Τελικό Απόθεμα
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό

Current Assets - Stock
Current Liabilities

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ταμειακής Ρευστότητας (Immediate Cash Ratio)
Αριθμοδείκτης Άμεσης Ταμειακής Ρευστότητας =
Immediate Cash Ratio =

4.

Ταμείο + Τράπεζα
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό

Cash + Bank
Current Liabilities

Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Stock Turnover Ratio)
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων =
Stock Turnover Ratio =
Μέσος Όρος Αποθεμάτων =
Average Stock =

5.

Cost of Sales
Average Stock

Αρχικό Απόθεμα + Τελικό Απόθεμα
2

Opening Stock + Closing Stock
2

Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Χορηγουμένων Πιστώσεων (Debtors Ratio)
Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Χορηγουμένων Πιστώσεων =
Debtors Ratio =

6.

Κόστος των Πωλήσεων
Μέσος Όρος Αποθεμάτων

Χρεώστες Χ 365 ή Χ 52 ή Χ 12
Καθαρές Πωλήσεις με Πίστωση

Debtors X 365 or X 52 or X 12
Net Credit Sales

Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Λαμβανομένων Πιστώσεων (Creditors Ratio)
Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Λαμβανομένων Πιστώσεων =
Creditors Ratio =

Πιστωτές Χ 365 ή Χ 52 ή Χ 12
Καθαρές Αγορές με Πίστωση

Creditors X 365 or X 52 or X 12
Net Credit Purchases
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B. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios)
7.

Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους (Gross Profit Ratio)
Μικτό Κέρδος Χ 100
Καθαρές Πωλήσεις (Τοις μετρητοίς + με πίστωση)

Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους =

Gross Profit X 100
Net Sales (Cash + Credit Sales)

Gross Profit Ratio =
8.

Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους (Net Profit Ratio)
Καθαρό Κέρδος Χ 100
Καθαρές Πωλήσεις (Τοις μετρητοίς + με πίστωση)

Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους =

Net Profit X 100
Net Sales (Cash + Credit Sales)

Net Profit Ratio =
9.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενου Κεφαλαίου (Return on Capital Employed)
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας
Απασχολούμενου Κεφαλαίου

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία + Τόκοι Ομολογιών
Απασχολούμενο Κεφάλαιο

=

Χ 100

Απασχολούμενο κεφάλαιο = Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά + Ομολογίες (Μακροπρόθεσμο Παθητικό)

Net Profit after Tax + Debenture Interest
Capital Employed

Return on Capital Employed Ratio =

X 100

10. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου
(Net Income as a Percentage of Equity Capital)
Αρ. Αποδοτικότητας Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία – Μέρισμα Προν.Μετοχών
x 100
Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών

Net Profit after Tax – Preference Dividend
Equity Capital (Ordinary Share Capital)

Net Income as a Percentage of Equity Capital Ratio =

X 100

Γ. Διάφοροι άλλοι Αριθμοδείκτες
11. Βαθμός Εξαρτήσεως Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου (Capital Gearing Ratio)
Βαθμός Εξαρτήσεως Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Capital Gearing Ratio =

Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών
Μετοχικό Κεφάλαιο Προν. Μετοχών + Μακροπρόθεσμο Παθητικό

Equity Capital (Ordinary Share Capital)
Preference Share Capital + Long Term Liabilities (Fixed Interest Capital)

12. Σχέση Αποθεματικών και Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου ή Βαθμός
Αυτοχρηματοδοτήσεως (Reserves to Equity Capital Ratio or Self Financing Ratio)
Σχέση Αποθεματικών και Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Reserves to Equity Capital Ratio =

Αποθεματικά Χ 100
Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών

Reserves X 100
Equity Capital ( Ordinary Share Capital)
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13. Πραγματική Αξία Μετοχής (Net Assets Value of Shares)
Αριθμοδείκτης Πραγματικής Αξίας Μετοχής =

Net Assets Value of Shares =

Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών + Αποθεματικά
Αριθμός Κοινών Μετοχών

Ordinary Share Capital + Reserves
Number of Ordinary Shares

14. Ποσοστό μερίσματος του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου
(Dividend as a Percentage to Ordinary Share Capital)
Ποσοστό μερίσματος του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου =

Μέρισμα Κοινών Μετοχών
Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών

Ordinary Share Dividend
Ordinary Share Capital

Dividend as a Percentage to Ordinary Share Capital =

Χ 100

X 100

15. Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Προνομιούχων Μετοχών (Preference Dividend Cover)
Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Προνομιούχων Μετοχών =

Preference Dividend Cover =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία
Μέρισμα Προνομιούχων Μετοχών

Net Profit after Taxation
Preference Dividend

16. Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Κοινών Μετοχών (Ordinary Dividend Cover)
Βαθμός Καλύψεως Μερίσματος Κοινών Μετοχών =

Ordinary Dividend Cover =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία – Μέρισμα Προνομ. Μετοχών
Μέρισμα Κοινών Μετοχών

Net Profit after Taxation – Preference Share Dividend
Ordinary Dividend

17. Αριθμοδείκτης Αποδόσεως σε Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings Per Share Ratio)
Αριθμοδείκτης Αποδόσεως σε Κέρδη ανά Μετοχή =

Earnings per Share Ratio =

Καθαρό Κέρδος μετά τη Φορολογία – Μέρισμα Προνομ. Μετοχών
Αριθμός Κοινών Μετοχών

Net Profit after Taxation – Preference Share Dividend
Number of Ordinary Shares

18. Αριθμοδείκτης Απόδοσης Μετοχής σε Μέρισμα με βάση την Τρέχουσα Τιμή
(Dividend Yield)
Απόδοση Μετοχής σε Μέρισμα με βάση την Τρέχουσα Τιμή =

Dividend Yield =

Μέρισμα ανά Μετοχή
Τρέχουσα Αξία Μετοχής (Τιμή Αγοράς)

Dividend per Share
Market Value per Share

Χ 100

X 100

--- Τ Ε Λ Ο Σ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ω Ν ---
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ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (263)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Από το Βιβλίο: Πρακτική Γραφείου Γ΄ Λυκείου, έκδοση ΥΑΠ, 2007, Λευκωσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1. Είδη και μορφές επιχειρήσεων
2. Δραστηριότητες της επιχείρησης
3. Οργάνωση της επιχείρησης
4. Το Γραφείο και οι λειτουργίες του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Ειδικότητες
2. Ιδιαιτέρα γραμματέας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Γενικά
2. Προφορική επικοινωνία
3. Γραπτή επικοινωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
1. Γενικά
2. Εισερχόμενη αλληλογραφία
3. Εξερχόμενη αλληλογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
1. Γενικά
2. Συστήματα ταξινόμησης
3. Εξοπλισμός αρχείου και τρόποι αρχειοθέτησης
4. Προσωρινή απουσία φακέλων από το αρχείο
5. Χρόνος φύλαξης των εγγράφων -Αποσυμφόρηση αρχείου
6. Γενικοί κανόνες αρχειοθέτησης
7. Καρτέλες – Καρτελοθήκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
1. Γενικά
2. Μέσα εκτυπώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ Ή ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
1. Γενικά
2. Διαδικασία αγοράς - Έγγραφα
3. Αποθήκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
1. Γενικά
2. Εξεύρεση πελατών
3. Εξασφάλιση και εκτέλεση παραγγελιών
4. Λιανικές πωλήσεις τοις μετρητοίς
ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
1. Μετρητά
2. Επιταγή (Cheque)
3. Τραπεζική Επιταγή (Bank Draft)
4. Τραπεζική Τηλεγραφική Επιστολή (Telegrafic Transfer)
5. Ταξιδιωτική Επιταγή (Travellers Cheque)
6. Ταχυδρομική Χρηματική Επιταγή (Postal Money Order)
7. Συναλλαγματική (Bill of Exchange)
8. Γραμμάτιο (Promissory Note)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
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9. Πιστωτικό Δελτίο (Credit Card)
10. Swift
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΤΑΜΕΙΟ
1. Γενικά
2. Εισπράξεις
3. Πληρωμές
4. Μικρό ταμείο
5. Καταθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
1. Γενικά
2. Υπολογισμός της ολικής ακαθάριστης αμοιβής
3. Υπολογισμός της καθαρής αμοιβής
4. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Γενικά
2. Προσλήψεις
3. Εκπαίδευση Προσωπικού
4. Ατομικοί Φάκελοι
5. Ευημερία Προσωπικού
6. Απολύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Γενικά
2. Τρόποι μελέτης των αριθμητικών δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Εξοπλισμός
2. Οργάνωση του Γραφείου
3. Αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Γενικά
2. Ειδοποίηση και Ημερήσια Διάταξη
3. Προετοιμασία της συνεδρίας
4. Πρακτικά
5. Διεξαγωγή συνεδρίας
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Π.Κ.) Ι

Μάθημα: Καθήκοντα Ιδιαιτέρων Γραμματέων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014
8:00 – 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και των τριών μερών Α΄, Β΄ και Γ΄.



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής.



Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού.



Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο των απαντήσεων σας.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
Ερώτηση 1
Ο Γ. Γεωργίου, είχε φορολογητέο εισόδημα €65.000 για το έτος 2013. Οι συντελεστές
του Φόρου Εισοδήματος για το ίδιο έτος είναι:
Εισόδημα

Συντελεστής

€0 - €19.500

0

€19.501 - €28.000

20%

€28.001 - €36.300

25%

€36.301 - €60.000

30%

€60.001 και άνω

35%

Να υπολογίσετε τον πληρωτέο φόρο του Γ. Γεωργίου για το 2013.

(Μονάδες 8)

Ερώτηση 2
Να ταξινομήσετε τους πιο κάτω φακέλους με τη σωστή σειρά εφαρμόζοντας τους
κανόνες της αλφαβητικής ταξινόμησης:
(Μονάδες 5)
Εξοχικό κέντρο «Η Βατυλή»
Ασφαλιστική εταιρεία «ΑΣΤΡΑ»
Ταξί «Ο Γιαννής»
Κλινική «ΘΕΟΤΗΣ Ο ΑΓΕΡΩΧΟΣ»
Βιομηχανία Επίπλων «ΤΟ ΡΟΥΚΑΝΙ ΛΤΔ»

Κώστας Γαβριηλίδης- Λεμεσός
Κώστας Γαβριηλίδης- Λάρνακα
Σουβλάκια « Η ΓΕΥΣΗ»
Δικηγόρος Αντρέας Ιακώβου
Εστιατόριο «Ο ΝΗΣΤΙΚΟΣ».

Ερώτηση 3
Να αναφέρετε τέσσερα (4) σημεία που πρέπει να προσέξει ένας υποψήφιος όταν
καλείται σε προσωπική συνέντευξη.
(Μονάδες 4)
Ερώτηση 4
(α) Τι είναι η ημερησία διάταξη μιας συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και
από ποιον καταρτίζεται;
(Μονάδες 4)
(β) Να αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία που περιλαμβάνουν τα πρακτικά μιας συνεδρίας
του Δ.Σ. μιας εταιρείας.
(Μονάδες 4)
Ερώτηση 5
Η Πιστωτική Κάρτα δίνει στον κάτοχό της ορισμένα δικαιώματα. Να αναφέρετε δύο (2)
από αυτά.
(Μονάδες 4)
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Ερώτηση 6
Για την αποτελεσματική λειτουργία του αρχείου μιας επιχείρησης να αναφέρετε πέντε (5)
γενικούς κανόνες αρχειοθέτησης που πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει ο υπεύθυνος
του αρχείου.
(Μονάδες 5)
(Σύνολο μονάδων Μέρους A΄: 34)
ΜΕΡΟΣ B΄
Ερώτηση 1
Δίνονται τα στοιχεία της πιο κάτω καρτέλας του εμπορεύματος «Α-25»:
Τιμή
Αγοράς
(Ανά τεμάχιο)
€

Περίοδος

Αγορές
(Τεμάχια)

Πωλήσεις
(τεμάχια)

Υπόλοιπο
(τεμάχια)

1-31/1/2014

1 000

10

800

200

1-28/2/2014

1 000

9

900

300

1-31/3/2014

1 500

10

1 400

400

1-30/4/2014

1 000

11

1 100

300

Να υπολογίσετε την αξία του τελικού αποθέματος στις 30 Απριλίου 2014, με τη μέθοδο:
(α) της μέσης σταθμικής τιμής

(Μονάδες 5)

(β) της αντίστροφης σειράς εξάντλησης – L.I.F.O.

(Μονάδες 5)

Ερώτηση 2
Να αναφέρετε τρεις (3) λόγους βάσει των οποίων η επιχείρηση μπορεί να απολύσει
τους υπαλλήλους ή τους εργάτες της.
(Μονάδες 3)
Ερώτηση 3
Με κριτήριο το είδος των εργασιών τους οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες,
Πρωτογενή, Δευτερογενή και Τριτογενή τομέα. Να ταξινομήσετε τις πιο κάτω
επαγγελματικές δραστηριότητες συμφώνα με τις πιο πάνω κατηγορίες.
(Μονάδες 7)
Εταιρεία διαχείρισης Αεροδρομίων
Ιχθυοτροφείο “Η Πέστροφα”
Εμπορική τράπεζα
Εργοστάσιο κατασκευής Αλουμινίων
Κατασκευαστική εταιρεία δρόμων
Ξενοδοχείο “O Τζιελεφός”
Θέατρο Ριάλτο

Κατασκευαστική εταιρεία αεροδρομίων
Αγρόκτημα Φασουρίου
Μεταλλείο Μιτσερού
Ταξιδιωτικό γραφείο “Ο Κοσμογύριστος”
Γενικές ασφάλειες Άστρα
Λατομείο Φαρμακά
Κλινική Υγεία
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Ερώτηση 4
Δίνονται τα πιο κάτω στοιχεία για τον πωλητή ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δ Δημητρίου,
για το μήνα Απρίλιο του 2014
• Μηνιαίος Βασικός Μισθός €500
• Τιμαριθμικό Επίδομα 30%
• Προμήθεια πάνω στις πωλήσεις με το κομμάτι €50
• Πωλήσεις του μήνα, 50 υπολογιστές
• Συνολικές κρατήσεις για το μήνα €280.
Να υπολογίσετε την καθαρή αμοιβή του Δ. Δημητρίου για το μήνα Απρίλιο του 2014.
(Μονάδες 6)
Ερώτηση 5
Να δώσετε τέσσερα (4) πρακτικά μέτρα που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την
ευημερία του προσωπικού τους.
(Μονάδες 6)
(Σύνολο μονάδων Μέρους B΄ : 32)
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ερώτηση 1
Να αναφέρετε τις πέντε (5) αρετές της εμπορικής επιστολής και να αναπτύξετε μια από
αυτές.
(Μονάδες 8)
Ερώτηση 2
α) Τι είναι η δίγραμμη επιταγή και ποια η χρησιμότητά της;

(Μονάδες 5)

β) Να αναφέρετε τέσσερα (4) άλλα μέσα πληρωμής εκτός από την επιταγή.
(Μονάδες 4)
Ερώτηση 3
Να αναφέρετε τρία (3) σημεία που πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ αγοραστή και
πωλητή σε μια αγοραπωλησία.
(Μονάδες 3)
Ερώτηση 4
Ένα από τα προσόντα της ιδιαιτέρας γραμματέας είναι και η εχεμύθεια. Να εξηγήσετε
τον όρο και τη σημασία της εχεμύθειας.
(Μονάδες 5)
Ερώτηση 5
Ποιος εκδίδει το δελτίο παράδοσης εμπορευμάτων και σε τι χρησιμεύει;

(Μονάδες 3)
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Ερώτηση 6
Να αντιγράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας και να αντιστοιχίσετε τις έννοιες της
ομάδας Α με την ομάδα Β.
(Μονάδες 6)

Α

Β

(1)

Επιστροφές εμπορευμάτων

(α)

Μέση Σταθμική Τιμή

(2)

Εκδότης

(β)

Επιταγή

(3)

Μετρητά

(γ)

Αναγκαστικό μέσο πληρωμής

(4)

Απογραφή εμπορευμάτων

(δ)

Πιστωτικό σημείωμα

(5)

Αποδεικτικό μέσο

(ε)

Συναλλαγματική

(6)

Προθεσμία

(στ) Απόδειξη είσπραξης/πληρωμής
(Σύνολο μονάδων Μέρους Γ΄ : 34)
(ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100)

*** ΤΕΛΟΣ ***

5
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Μάθημα: Τεχνολογία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (264)
Τεχνολογία Ι Πρακτικής Κατεύθυνσης
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
1.1.3.8
1.1.3.9
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.6.1
1.6.2.
1.6.3
1.6.4
1.6.5
2
2.1

Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Τμημάτων.
Σχεδιασμός κουζίνας.
Παράγοντες που καθορίζουν το σχεδιασμό της κουζίνας.
Στάδια διακίνησης υλικών (τροφίμων).
Βοηθητικοί χώροι.
Χώροι επεξεργασίας και παραγωγής φαγητού.
Τμήματα κουζίνας.
Μονάδες εργασίας.
Ροή εργασίας.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λειτουργικής κουζίνας.
Παραγωγικότητα.
Υγιεινή και ασφάλεια – H.A.C.C.P.
Παροχές.
Αποχετεύσεις.
Εξοπλισμός.
Άνετο και ευχάριστο περιβάλλον.
Χώρος για άνετη διακίνηση.
Δυνατότητα για επέκταση ή τροποποίηση.
Θέση της Κουζίνας.
Σχεδιασμός τραπεζαρίας (Χώρου Εστίασης).
Θέση της τραπεζαρίας.
Σχεδιασμός τραπεζαρίας.
Εσωτερική διαρρύθμιση της τραπεζαρίας.
Φωτισμός.
Αερισμός.
Επίπλωση.
Επιτραπέζια σκεύη.
Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου - Hazard Analysis Critical
Control Points (H.A.C.C.P.).
Εισαγωγή.
Ορισμός.
Ιστορική αναδρομή.
Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγιεινή των τροφών.
Αρχές του συστήματος H.A.C.C.P.
Διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας.
Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής φαγητών.
Προγραμματισμός παραγωγής φαγητών.
Χρησιμότητα προγραμματισμού.
Διαδικασία παραγωγής φαγητών.
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού παραγωγής φαγητών.
Έλεγχος παραγωγής φαγητών.
Σημασία του ελέγχου παραγωγής φαγητών.
Συστήματα επισιτισμού.
Ψήσιμο και ελαφρά ψύξη (cook-chill).
Ψήσιμο και κατάψυξη (cook-freeze).
Ψήσιμο σε κενό αέρα (vacuum cooking, sous-vide).
Τάσεις στην Επισιτιστική Βιομηχανία.
Επίδραση και πρόβλεψη της αγοράς.
Αυτοματοποίηση και εξοπλισμός.
Εξυπηρέτηση από αυτόματα μηχανήματα πώλησης με κερματοδέκτες (vending
machines).
Εστιατόρια Ταχυφαγείας (Fast food).
Παράθεση φαγητών και ποτών σε χώρους εκτός του ξενοδοχείου (Outside catering).
Εδεσματολόγιο.
Είδη εδεσματολογίων.
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2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
3
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.6
3.6.1
4
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

Προκαθορισμένα.
Κατ’ επιλογή.
Ειδικά.
Σωστή σειρά παρουσίασης εδεσματολογίου.
Σύνθεση εδεσματολογίου.
Παράγοντες που καθορίζουν τη σύνθεση του εδεσματολογίου.
Ισοζυγισμός του εδεσματολογίου.
Γλώσσα και γραφή του εδεσματολογίου.
Εμφάνιση του εδεσματολογίου.
Το εδεσματολογίου ως μέσο προώθησης των πωλήσεων.
Επίδραση του μαγειρέματος στα θρεπτικά στοιχεία.
Νερό.
Βιταμίνες.
Άλατα/μέταλλα.
Υδατάνθρακες.
Λίπη και λάδια.
Πρωτεΐνες.
Εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.
Ο ρόλος και η σημασία της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην τουριστική και
ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Αξιοποίηση της πληροφορικής και των επικοινωνιών στις επιχειρήσεις του τουριστικού
κλάδου.
Ηλεκτρονικά συστήματα και δίκτυα διανομής τουριστικού προϊόντος.
Συστήματα – δίκτυα ηλεκτρονικών κρατήσεων (Computerized Reservation Systems –
CRS).
Συστήματα – δίκτυα γενικής διανομής (Global Distribution Systems – GDS).
Συστήματα – δίκτυα διανομής ξενοδοχειακών υπηρεσιών (Hotel Distribution Systems –
HDS).
Χρήσεις και επιπτώσεις του Internet στον τουριστικό κλάδο.
Τομείς εφαρμογών των Τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών στις
ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.
Εφαρμογές πληροφορικής τεχνολογίας, που καλύπτουν έναν ευρύ τομέα
επιχειρησιακών αναγκών του ξενοδοχείου.
Λογισμικό Διαχείρισης τμημάτων Υποδοχής – Θυρωρείου (Front Οffice).
Λογιστική & χρηματοοικονομική διαχείριση.
Διαχείριση προμηθειών (εφοδιασμός και αποθέματα).
Μηχανογράφηση των επισιτιστικών τμημάτων πωλήσεως.
Ηλεκτρονική Ταμειακή Μηχανή – (Η.Τ.Μ./E.C.R.).
Σημεία Πώλησης – Ταμεία (Σ.Π.-Τ. /P.O.S).
Σύστημα διαχείρισης του χώρου εστίασης σε όλους τους τομείς του.
Ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελιοληψίας και διαχείρισης παραγγελίας.
Με οθόνες αφής (touch screens).
Με ασύρματα φορητά τερματικά – Radio Frequency (RF).
Το λογισμικό διαχείρισης παραγγελιών.
Έρευνα/Project.
Προσομοίωση: έντυπα για την μελέτη δημιουργίας επιχείρησης εστιατορίου.
Επαγγελματική Αγωγή
Ορισμός της Επαγγελματικής Αγωγής.
Ιδιομορφία Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.
Αναγκαιότητα της Επαγγελματικής Αγωγής.
Η Επαγγελματική Αγωγή και η εικόνα της επιχείρησης.
Επαγγελματική ηθική.
Ορισμός ηθικής και νόμου.
Ορισμός Επαγγελματικής Ηθικής.
Διαφορά μεταξύ ηθικής και νόμου.
Στοιχεία ψυχολογίας του πελάτη.
Προσωπικές/ατομικές ανάγκες του πελάτη.
Τύποι πελατών.
Χειρισμός προβλημάτων και παραπόνων.
Επικοινωνία.
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4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3

Ορισμός της Επικοινωνίας.
Διακρίσεις της επικοινωνίας.
Γραπτή επικοινωνία.
Προφορική επικοινωνία.
Νοηματική επικοινωνία (γλώσσα του σώματος).
Ειδικές μορφές επικοινωνίας τουριστικών επιχειρήσεων.
Νομοθετικές ρυθμίσεις.
Τεχνικά χαρακτηριστικά/προδιαγραφές.
Νόμοι και Κανονισμοί.
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν.
Εργασιακές σχέσεις και συλλογικές συμβάσεις.
Εργασιακές σχέσεις.
Συλλογικές συμβάσεις.
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υπαλλήλων ξενοδοχείων.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (264)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014
08:00 – 10:30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μέρη (Α, Β, Γ) και
από έντεκα (11) σελίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Το Μέρος Α αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με τέσσερεις (4) μονάδες.
Το Μέρος Β αποτελείται από τέσσερεις (4) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
Το Μέρος Γ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
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ΜΕΡΟΣ Α (48 μονάδες)
1. Να αναφέρετε ένα (1) είδος μενού που γνωρίζετε και να γράψετε τρία (3)
χαρακτηριστικά γνωρίσματά του.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Να απαντήσετε Σωστό εάν συμφωνείται ή Λάθος εάν διαφωνείται με τις
ακόλουθες προτάσεις.
α) Ο κυριότερος στόχος του εμπορικού τομέα επισιτισμού είναι το οικονομικό
κέρδος. __________
β) Η εποχή του χρόνου είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά τη σύνθεση ενός εδεσματολογίου. __________
γ) Η θερμοκρασία τήξης ενός λίπους μας καθορίζει ότι το ψήσιμο της τροφής
μπορεί να αρχίσει. __________
δ) Η σύνθεση του εδεσματολογίου σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα είναι
αποκλειστική ευθύνη του Αρχιμάγειρα. __________
3. Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του
εδεσματολογίου.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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4. Να ορίσετε τις πιο κάτω έννοιες:
α) Αντίδραση του Μέιλλαρτ:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
β) Ζελατινοποίηση:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Στο σχεδιασμό μιας επαγγελματικής κουζίνας πρέπει απαραίτητα να
λαμβάνονται υπόψη όλα τα στάδια διακίνησης των τροφίμων.
Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) βασικά στάδια διακίνησης των τροφίμων.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Η θέση της τραπεζαρίας σε ένα συγκεκριμένο χώρο δεν πρέπει να είναι
τυχαία.
Να αναφέρετε τους τέσσερις (4) παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη για το σχεδιασμό της τραπεζαρίας.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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7. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α΄ με τις έννοιες της στήλης Β΄.
α/α
1

Στήλη Α

α/α

Παραγωγικότητα

α

Στήλη Β
Η φυσική και λογική σειρά ενεργειών που
γίνονται από το προσωπικό της κουζίνας
σε ώρα εργασίας

2

Λειτουργική Κουζίνα

β

Η αξιοποίηση του προσωπικού, του
εξοπλισμού και των προμηθειών για την
παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων
γευμάτων με το χαμηλότερο κόστος

3

Μονάδα Εργασίας

γ

Ο χώρος σε μια κουζίνα όπου μπορούν να
γίνουν όμοιες εργασίες από ένα ή
περισσότερα άτομα του προσωπικού

4

Σειρά ή Ροή Εργασίας

δ

Ομαλή διεξαγωγή της εργασίας χωρίς
προβλήματα

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

8. Να αναφέρετε τέσσερις (4) εφαρμογές υγιεινής και ασφάλειας που αφορούν
τον εξοπλισμό της κουζίνας, ώστε να λειτουργεί σωστά το σύστημα H.A.C.C.P.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Να καταγράψετε τέσσερις (4) νομοθετικές υποχρεώσεις που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη από μια ξενοδοχειακή μονάδα για τη διευκόλυνση των
πελατών που διακινούνται με τροχοκάθισμα.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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10. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Ένας τραπεζοκόμος έχει επαγγελματική αγωγή όταν:
α) Έχει το προσωπικό του συμφέρον πιο ψηλά από το συμφέρον της
επιχείρησης που εργάζεται
β) Δανείζει χρήματα στους συναδέλφους του όποτε του ζητηθεί
γ) Εφαρμόζει τους κανόνες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες έναντι των
πελατών, της επιχείρησης αλλά και του εαυτού του
δ) Δημιουργεί ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με τους πελάτες
11. Να απαντήσετε Σωστό εάν συμφωνείται ή Λάθος εάν διαφωνείται με τις
ακόλουθες προτάσεις.
α) Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικού Πρακτορείου
(Ο.Π.Σ.Τ.Π.) περιλαμβάνει τρία (3) υποσυστήματα: το FRONT OFFICE, το
BACK OFFICE και το MARKETING. __________
β) Η Τουριστική Βιομηχανία χωρίζεται σε δύο (2) τομείς επιχειρήσεων: τους
προμηθευτές τουριστικού προϊόντος και τους ενδιάμεσους ή μεσάζοντες.
__________
γ) Η χρήση των ηλεκτρονικών πωλήσεων (on-line sales) μέσω των
ιστοσελίδων από τις τουριστικές επιχειρήσεις έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση
του λειτουργικού τους κόστους. __________
δ) Μια από τις εργασίες που μπορεί να διεκπεραιώσει ο τραπεζοκόμος με τη
χρήση του ηλεκτρονικού μπλοκ είναι και η κοστολόγηση μερίδας φαγητού.
__________
12. Η Μηχανογράφηση εφαρμόζεται στα διάφορα τμήματα των ξενοδοχειακών
μονάδων σε μεγάλο βαθμό, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών.
Να ονομάσετε τέσσερα (4) βασικά αρχεία που εφαρμόζει το Τμήμα Υποδοχής
(Front Office) ενός ξενοδοχείου.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Σελίδα 5 από 11
521

ΜΕΡΟΣ Β (32 μονάδες)
13. Οι βιταμίνες θεωρούνται οι πιο ευπαθείς θρεπτικές ουσίες.
α) Να αναφέρετε τους έξι (6) παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στις
βιταμίνες κατά το ψήσιμο των τροφών.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
β) Να κατονομάσετε τους δύο (2) κοινούς παράγοντες που επηρεάζουν
αρνητικά τόσο τις υδροδιαλυτές όσο και τις λιποδιαλυτές βιταμίνες.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
14. α) Να εξηγήσετε γιατί τα φαγητά fast food (γρήγορα φαγητά) θεωρούνται
δημοφιλή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σημερινής οικογένειας.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
β) Να γράψετε τέσσερα (4) μειονεκτήματα των φαγητών fast food.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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15. Η επικοινωνία είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση
πελατών σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση.
α) Να εισηγηθείτε τους δύο (2) σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας μιας
επισιτιστικής επιχείρησης με τους πελάτες της.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
β) Να καταγράψετε έξι (6) κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται όταν πρέπει
να μιλήσουμε τηλεφωνικώς με κάποιο πελάτη του ξενοδοχείου.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασύρματης παραγγελιοληψίας
και διαχείρισης παραγγελίας σε ένα εστιατόριο, αποτελεί την ιδανική λύση για
τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη.
α) Να αναφέρετε τέσσερα (4) πλεονεκτήματα του συστήματος ασύρματης
παραγγελιοληψίας.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
β) Να καταγράψετε τέσσερις (4) συσκευές του υλικού εξοπλισμού (Hardware)
ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγγελιοληψίας.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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ΜΕΡΟΣ Γ (20 μονάδες)
17. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου όπου εργάζεστε σας αναθέτει να συνθέσετε ένα
προκαθορισμένο μενού (table d’ hôte) για επίσημο γεύμα.
α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά
τη σύνθεση ενός ισοζυγισμένου μενού.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
β) Να συνθέσετε ένα ισοζυγισμένο προκαθορισμένο μενού (table d’ hôte) για
επίσημο γεύμα, με τέσσερις (4) σειρές φαγητών και δύο (2) επιλογές στην
κάθε σειρά. Το κυρίως φαγητό πρέπει να περιλαμβάνει και δύο (2)
συνοδευτικά.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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18. Είστε ο διευθυντής Τροφίμων και Ποτών ενός ξενοδοχείου και καλείστε να
οργανώσετε μια εκδήλωση με φαγητό και ποτό εκτός του ξενοδοχείου (outside
catering).
α) Να αναφέρετε τις απαραίτητες ενέργειες/διαδικασία που πρέπει να
ακολουθήσετε για να πετύχει αυτή η εκδήλωση.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
β) Να ετοιμάσετε μια λίστα με οκτώ (8) είδη βασικού εξοπλισμού που πρέπει
να χρησιμοποιήσετε.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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MΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ (265)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Βιολογική Καλλιέργεια μονοετών φυτών
Σιτηρά
Πατάτα
Κηπευτικά – Έδαφος και βελτίωση του
Κηπευτικά – Αμειψισπορά – Συγκαλλιέργεια – Συντροφικά φυτά
Κηπευτικά – Φυτοπροστασία
Κηπευτικά – Βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών σε θερμοκήπιο
Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Βιολογική Καλλιέργεια πολυετών φυτών
Γενικά
Ελιά
Αμπέλι
Εσπεριδοειδή
Μηλιά – Αχλαδιά
Ροδακινιά - Βερικοκιά
Εισαγωγή
Γεωργία και επιβίωση
Γεωργία και περιβάλλον- μια δυναμική σχέση
Παραδοσιακή γεωργία
Εντατική γεωργία
Αειφόρος γεωργική ανάπτυξη- η επιθυμητή σχέση
Ο άνθρωπος και οι δραστηριότητες του ως καταλυτικού παράγοντα της αειφορικής ανάπτυξης
Η «αειφορία» στην γεωργική ανάπτυξη
Φυτική παραγωγή και περιβάλλον
Τάσεις στην γεωργία
Επιπτώσεις από την άσκηση της σύγχρονης γεωργίας
Επιπτώσεις στο έδαφος: φυσική, χημική και βιολογική υποβάθμιση του εδάφους
Επιπτώσεις στα υδατικά αποθέματα: μείωση και ρύπανση των υδατικών αποθεμάτων από
υπεράντλιση και χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.
Επιπτώσεις από την άσκηση της γεωργίας στη φυτική και ζωική ποικιλομορφία: οι γεωργικές
δραστηριότητες που την επηρεάζουν
Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα
Επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο: αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα της υπαίθρου,
εγκατάλειψη γεωργικών γαιών
Ανάπτυξη τεχνικών και ενεργειών για την αειφορία της γεωργικής παραγωγής
Κατάλληλες δράσεις και καλλιεργητικές πρακτικές για την προστασία του εδάφους από την
υποβάθμιση
Αειφορική- υδατική διαχείριση
Διατήρηση της βιοποικιλοτητας: διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπωνγεωργοπεριβαλλοντικά έργα
Προστασία της ατμόσφαιρας
Προστασία του τοπίου
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Ζωική παραγωγή και περιβάλλον
Μορφές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Εντατική μορφή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Χαρακτηριστικά εκτατικής μορφής: συνδυασμός παραγωγής κρέατος και γάλακτος,ιδιοπαραγωγή
ζοωτροφών,ιδιοαπασχόληση, περιορισμός αριθμού ζώων, χαμηλές αποδόσεις, χαμηλό εισόδημα
Σχέση εκτατικής μορφής εκμετάλλευσης με το περιβάλλον
Εντατική κτηνοτροφική παραγωγή
Χαρακτηριστικά της εντατικής μορφής: μεγάλες αποδόσεις, ειδίκευση παραγωγής, αύξηση
μεγέθους μονάδων παραγωγής, γενετική ομοιομορφία
Σχέση περιβάλλοντος και εντατικής μορφής κτηνοτροφίας
Προτάσεις-δράσεις
Εφαρμογή εκτατικής εκτροφής
Βελτίωση φυσικών βοσκότοπων
Χρησιμοποίηση αποβλήτων και λυμάτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων
Πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών
Προστασία και διατήρηση των φυλών των ζώων
Δάσος και περιβάλλον
Ο ρόλος του δάσους στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
Δάσος και δασικά οικοσυστήματα
Λειτουργίες του δάσους
Η κατάστασης των δασών
Ζώνες δασικής βλάστησης στην Ελλάδα
Τα δάση της Κύπρου- έκταση και κατανομή
Κίνδυνοι και καταστροφές του δασικού πλούτου της Κύπρου
Αειφόρος διαχείριση του δάσους
Η αρχή της αειφορίας στα δάση
Κίνδυνοι και προστασία του δάσους από τους διάφορους εχθρούς.
Κίνδυνοι του δάσους από την όξινη βροχή- προστασία
Κίνδυνοι του δάσους από τις ενέργειες του ανθρώπου-προστασία
Αναδάσωση
Βελτίωση της παραγωγικότητας των δασών
Αλιεία και περιβάλλον
Συλλεκτική αλιεία- Υδατοκαλλιέργειες
Ελεύθερη αλιεία- αλιεία κλειστών υδάτων-υδατοκαλλιέργειες
Προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλιεία σήμερα: ρύπανση, υπεραλίευση
Aλιεία
Κατάσταση ελεύθερης αλιείας
Αλιεία κλειστών υδάτων
Υδατοκαλιέργειες και ρύπανση
Προστασία της αλιείας
Επιβολή διεθνών νόμων και κυρώσεων
Προστασία από την ρύπανση
Κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ)
Ιστορικό- Ανάγκη ύπαρξης- Στόχοι
Η αλιεία στην Κύπρο
Υδατοκαλλιέργειες
Μέτρα προστασίας των αλιευμάτων
Μέτρα ασφάλειας των εισοδημάτων των αλιέων
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Επίδραση της γεωργίας στο περιβάλλον της χώρας μας και της Ευρώπης
Οι εισροές στην ελληνική γεωργία κατά τα τελευταία χρόνια
Τα βασικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων – το εργατικό δυναμικό – η
εκμηχάνιση της γεωργίας.
Η χρήση των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων
Η εξέλιξη στην άρδευση των καλλιεργειών
Η χρήση του πολλαπλασιαστικού υλικού
Συνέπειες των τεχνολογικών αλλαγών στο περιβάλλον και την κοινωνία
Ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής της κατάλληλης τεχνολογίας
Υφισταμένη κατάσταση στη χρήση της τεχνολογίας – επιλογή της τεχνολογίας
Ο ρόλος της γεωργικής πληροφόρησης
Ο προγραμματισμός της εκμετάλλευσης
Ο ανθρώπινος παράγοντας
Η γεωργία στις ορεινές περιοχές
Χαρακτηριστικά των ορεινών και ημιορεινών περιοχών
Σύγχρονες τάσεις – στόχοι στη διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών
Παραγωγή προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας και αγροτοτουρισμός στις ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές
Επίδραση της γεωργίας επι του περιβάλλοντος στην Ευρώπη
Γεωργία και περιβάλλον στον ευρωπαϊκό χώρο
Αλλαγή στρατηγικής με στόχο την «αειφορία»
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Ένταξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ)
Θέσπιση και περιεχόμενο της ΚΑΠ
Η αναγκαιότητα διαμόρφωσης γεωργικής πολιτικής με έντονα περιβαλλοντικά στοιχεία – μια πιο
πράσινη ΚΑΠ – τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα – οι προτεραιότητες του αιώνα
Μελλοντικοί στόχοι
Ένα αγροτικό περιβάλλον με καλύτερη διαχείριση
Μια νέα προσέγγιση της γεωργικής ανάπτυξης
Γεωργικές δραστηριότητες και μέθοδοι με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος
Αλλαγή καταναλωτικών προτύπων και συμπεριφορές
Περιβαλλοντικές φροντίδες στη σύγχρονη γεωργική ανάπτυξη
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία – Λαχανοκομία
Ημερομηνία και ώρα έναρξης: Τετάρτη, 28 Μαΐου, 2014
08:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΚΤΩ (8)
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν απευθείας στο εξεταστικό δοκίμιο στο χώρο που
διατίθεται
ΜΕΡΟΣ Α’: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες
ΜΕΡΟΣ Β’: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 8 μονάδες
ΜΕΡΟΣ Γ’: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες
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ΜΕΡΟΣ Α’: Δώδεκα (12) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 – 4 να επιλέξετε Ορθό ή Λάθος βάζοντας √ στο αντίστοιχο
πλαίσιο.
Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

1. Το καλαμπόκι και το σόργο ανήκουν στα καλοκαιρινά σιτηρά.

2. Η μονοκαλλιέργεια επηρεάζει θετικά τη φυτική και ζωική
ποικιλομορφία.
3. Η ανάπτυξη του βοτρύτη ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία.
4. Η πράσινη επανάσταση αποτέλεσε την αφετηρία της σύγχρονης
γεωργίας.
Για τις ερωτήσεις 5 – 10 να επιλέξετε την ορθή απάντηση.
5. Ποιός εχθρός του φυτού της πατάτας εικονίζεται στη διπλανή φωτογραφία;
(α)

Η φθοριμαία (λίτα)

(β)

Ο δορυφόρος

(γ)

Η λυριόμυζα

(δ)

Η αφίδα

6. Η απολύμανση του σπόρου του σιταριού που προορίζεται για βιολογική
καλλιέργεια γίνεται με:
(α)

ψύξη και διατήρηση του στο ψυγείο

(β)

βιολογικά απολυμαντικά

(γ)

επίπαση με θειάφι

(δ)

εμβάπτιση σε ζεστό νερό
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7. Το έντομο που φαίνεται στη διπλανή φωτογραφία είναι:
(α)

ο δάκος

(β)

η παρλατόρια

(γ)

ο πυρηνοτρήτης

(δ)

ο φλοιοτρίβης

8. Ποιο από τα παρακάτω εδάφη είναι επικίνδυνο για την καλλιέργεια λαχανικών;
(α)

Έδαφος με pΗ 6.5

(β)

Έδαφος με pΗ 10

(γ)

Έδαφος με pΗ 7

(δ)

Έδαφος με pΗ 3

9. Ποια από τις παρακάτω μορφές γεωργίας δέχεται τις λιγότερες ανθρώπινες
επεμβάσεις;
(α)

Η βιολογική γεωργία

(β)

Η φυσική γεωργία

(γ)

Η βιοδυναμική γεωργία

(δ)

Η συμβατική γεωργία

10. Ο εχθρός που έχει προσβάλει το φρούτο της διπλανής φωτογραφίας είναι:
(α)

ο εριώδης αλευρώδης

(β)

η ευδεμίδα

(γ)

η μεσογειακή μύγα

(δ)

η καρπόκαψα
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11. Να γράψετε δύο κύριες πηγές φυτικής βιομάζας.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
12. Πως το δάσος λειτουργεί ως «απορρυπαντής» της ατμόσφαιρας;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Β’: Τέσσερις (4) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Να αναφέρετε και να περιγράψετε το σημαντικότερο όφελος από την άσκηση
της μελισσοκομίας.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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14. Να ονομάσετε και να αναπτύξετε δύο καλλιεργητικές πρακτικές που
εφαρμόζονται για τον έλεγχο των ζιζανίων στη βιολογική καλλιέργεια των
σιτηρών.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

15.
α) Ποιά ασθένεια έχει προσβάλει τα φύλλα της ελιάς που φαίνονται στις
παρακάτω φωτογραφίες; (2 μονάδες)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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β) Να περιγράψετε τα συμπτώματα που προκαλεί η ασθένεια, τις συνθήκες που
αναπτύσσεται και τους τρόπους αντιμετώπισης της στη βιολογική καλλιέργεια.
(6 μονάδες)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

16.
α) Να γράψετε δύο λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να διατηρούνται οι
παραδοσιακές ποικιλίες ενός φυτικού είδους. (4 μονάδες)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

β) Να αναφέρετε δύο διαδεδομένους τρόπους με τους οποίους διατηρείται
σήμερα μια παραδοσιακή ποικιλία. (4 μονάδες)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Γ’: Δύο (2) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17.
α) Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) χαρακτηριστικά της εντατικής μορφής κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. (6 μονάδες)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

β) Να αναπτύξετε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. (4 μονάδες)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

18.
α) Εκτός από τη ρύπανση των θαλασσών ποιό άλλο σημαντικό πρόβλημα
αντιμετωπίζει σήμερα η αλιεία; (2 μονάδες)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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β) Να γράψετε τις τέσσερις κυριότερες αιτίες ρύπανσης οι οποίες υποβαθμίζουν
τα υδάτινα οικοσυστήματα και επηρεάζουν αρνητικά την αλιεία. (8 μονάδες)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (266)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης : Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1.

Υγεία και ασφάλεια στο χώρο Εργασίας.
Τήρηση κανόνων ασφαλείας.
Υγειονομική προστασία στο επάγγελμα του κομμωτή.
Ασφάλεια στο κομμωτήριο (φωτιά – κλοπή ).

2. Συμβουλές και συνομιλία με τους πελάτες (Ανάλυση τρίχας, δέρματος ).
Δομή της τρίχας και του δέρματος.
Χημική σύσταση της τρίχας .
Κάρτα πελάτη/τισσας για τις διάφορες υπηρεσίες στο κομμωτήριο.
Αλλοιώσεις και ανωμαλίες των μαλλιών.
Αλλοιώσεις και ανωμαλίες του δέρματος κεφαλής.
3.
-

Υπηρεσίες στο χώρο υποδοχής .
Αντιμετώπιση παραπόνων πελατών .
Έλεγχος αποθεμάτων.
Διαχείριση αποθεμάτων .
Κάρτες καταγραφής αρχείου.

4. Οργάνωση και Διοίκηση Κομμωτηρίου.
- Βασικές οικονομικές έννοιες.
- Οι επιχειρήσεις : στοιχεία οργάνωσης και διοίκησης τους.
- Είδη κομμωτηρίου.
- Οργάνωση κομμωτηρίου.
- Το προσωπικό του κομμωτηρίου.
- Εργασιακά θέματα.
5. Προώθηση εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών ( Διαφήμιση )
Αρχές πώλησης .
Τύποι πελατών.
Κίνητρα για αγορά .
Διαφήμιση.
6.
-

Κόψιμο μαλλιών.
Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας (χρήση αιχμηρών αντικειμένων ) .
Εργαλεία που χρησιμοποιούμε για το κόψιμο, ορθή χρήση και συντήρησή τους .
Ορθός διαχωρισμός των μαλλιών για συγκεκριμένα κουρέματα.
Εξειδικευμένα κουρέματα.
Λάθη κατά την διάρκεια του κοψίματος.
Παροχή συμβουλών στον πελάτη για το σπίτι .
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (266)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΤΕΤΑΡΤΗ, 28 ΜΑΪΟΥ 2014

ΏΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 08:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες και τρία μέρη (Α΄, Β΄
και Γ΄)

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.

Σελίδα 1 από 12
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ΜΕΡΟΣ Α΄ : Το μέρος Α αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1.

Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους για τους οποίους χρειάζεται να τηρείται βιβλίο
ραντεβού πελατών σε ένα κομμωτήριο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2.

Ένας θυμωμένος πελάτης τηλεφωνά στο κομμωτήριο για να εκφράσει το παράπονο
του. Να αναφέρετε τέσσερις (4) προτάσεις διαπραγμάτευσης για την αντιμετώπιση
τηλεφωνικών παραπόνων.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3.

Να αναφέρετε τέσσερις (4) αρχές πώλησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε ένα
κομμωτήριο, οι οποίες βοηθούν σε πιο αποτελεσματικές πωλήσεις.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Σελίδα 2 από 12
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4.

Να περιγράψετε :
(α) Δύο (2) τύπους πελατών που θα συναντήσετε στον εργασιακό σας χώρο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(β) Ένα τρόπο αντιμετώπισης για τον κάθε τύπο πελάτη.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

5.

Nα αναφέρετε τέσσερις (4) κανόνες ηθικής που πρέπει να εφαρμόζονται στο χώρο
εργασίας ενός κομμωτηρίου.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

6.

Να εξηγήσετε τους πιο κάτω όρους που αφορούν την οικονομική διαχείριση μιας
επιχείρησης Κομμωτηρίου :
(α) Σταθερό κόστος: ...................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.
(β) Μεταβλητό κόστος: ..............................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

7.

Να περιγράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα και δύο (2) μειονεκτήματα της εξειδίκευσης
ενός κομμωτή.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Σελίδα 3 από 12
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8.

Να αναφέρετε τέσσερα (4) σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα βιογραφικό
σημείωμα (C.V). Να μην γίνει αναφορά σε προσωπικά στοιχεία.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................

9.

Να αναφέρετε:
(α) Τα τρία (3) στάδια ανάπτυξης της τρίχας.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(β) Το χρόνο διαρκείας του κάθε σταδίου.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

10. Να κατονομάσετε:
(α) Τα τρία (3) στρώματα από τα οποία αποτελείται η τρίχα.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(β) Το στρώμα της τρίχας όπου γίνονται οι χημικές διαδικασίες της μόνιμης βαφής και
της περμανάντ.
…………………………………………………………………………………………………

11. Να αναφέρετε τη διαδικασία καθαρισμού, αποστείρωσης και συντήρησης των πιο
κάτω εργαλείων κομμωτικής:
(α) Βούρτσες
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Σελίδα 4 από 12
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(β) Ψαλίδια
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. Να αναφέρετε τέσσερις (4) κανόνες ασφάλειας κατά την χρήση ηλεκτρικών συσκευών
στο κομμωτήριο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Β΄: Το μέρος Β αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Να αναφέρετε:
(α) Τέσσερα (4) καθήκοντα που εκτελεί ο υπάλληλος υποδοχής κομμωτηρίου.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(β) Τέσσερα (4) καθήκοντα που εκτελεί ο διευθυντής κομμωτηρίου.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Σελίδα 5 από 12
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14. (α) Να κατονομάσετε οκτώ (8) στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο
σχεδιασμό ενός κομμωτηρίου, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(β) Να αναφέρετε οκτώ (8) τρόπους διαφήμισης ενός κομμωτηρίου.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

15. (α) Να χαρακτηρίσετε ποιες από τις παρακάτω ασθένειες των μαλλιών και του
δέρματος της κεφαλής είναι μεταδοτικές ή μη μεταδοτικές.
1. Ψείρες (φθειρίαση) .......................................................................................
2. Πιτυρίδα ......................................................................................................
3. Λιπαρότητα .................................................................................................
4. Ψώρα ..........................................................................................................
5. Τριχοφυτίαση (τριχοφάγος) .........................................................................
6. Αλωπεκία .....................................................................................................
7. Ψαλίδα.........................................................................................................
8. Έκζεμα.........................................................................................................
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(β) Να αναφέρετε τέσσερις (4) μορφές απώλειας μαλλιών ( αλωπεκίαση ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(γ) Να δώσετε τον ορισμό της αλλεργικής δερματίτιδας (contact dermatitis).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
16. Να συμπληρώσετε τα κενά :
(α) Επιχείρηση είναι ο κάθε συνδυασμός των παραγωγικών συντελεστών
όπως επιχειρηματικότητα , ………………….…………, …………………….…,
……………….……….. ώστε να παραχθούν αγαθά προκειμένου να καλύψουν τις
ανάγκες των ανθρώπων.
(β) Τα αγαθά χωρίζονται σε οικονομικά και …….……………………..
( π.χ. ήλιος, ………………………. ).
(γ) Τα οικονομικά αγαθά είναι αποτέλεσμα …………………………. εργασίας η οποία
αναλαμβάνεται από τις επιχειρήσεις.
(δ) Κυριότερος σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του …………………….
(ε) Το σύνολο των κατοίκων μιας χώρας οι οποίοι είναι σε κατάλληλη ηλικία και
μπορούν να εργαστούν ονομάζεται …………………… ………………………….
(στ) Με την τήρηση έλεγχου αποθεμάτων στο κομμωτήριο, μπορούμε να
προλάβουμε την………………………………. απαιτουμένων υλικών καθώς και την
αποφυγή τυχών ……………………………. από το προσωπικό.
(ζ) Τα αρχικά Φ.Π.Α. σημαίνουν …………………………. ……………………………
…………………………..
(η) Όταν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα συνολικά έσοδα μιας επιχειρήσεις τότε
παραμένει το ………………………… ……………………………..
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Το μέρος Γ αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Να αναφέρετε:
(α) Δύο (2) λειτουργίες του σμήγματος.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(β) Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η δομή της τρίχας και του δέρματος.
Να κατονομάσετε οκτώ (8) από τα δεκαπέντε (15) στοιχεία που φαίνονται πιο
κάτω.
ΔΟΜΗ ΤΡΙΧΑΣ – ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΣΧΗΜΑ 1

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
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3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………
6. ………………………………………………
7. ………………………………………………
8. ……………………………………………….
9. ………………………………………………
10. ………………………………………………
11. ………………………………………………
12. ………………………………………………
13. ……………………………………………….
14. ……………………………………………….
15. ……………………………………………….

18 .

Κυκλώστε το Σ για ορθή και το Λ για λάθος απάντηση
(α) Τα μαλλιά μεγαλώνουν κατά μέσο όρο 1,25 cm το μήνα.

Σ / Λ

(β) Θεωρείται φυσιολογική η πτώση 50 τριχών ημερησίως.

Σ / Λ

(γ) Η μελανίνη βρίσκεται στον προμήκη μυελό της τρίχας.

Σ / Λ

(δ) Για την καταπολέμηση της ψείρας, συστήνεται να ακολουθούμε
φαρμακευτική αγωγή στο κομμωτήριο.

Σ / Λ

(ε) Ο πυροσβεστήρας φυλάγετε σε ασφαλές και κλειδωμένο μέρος.

Σ / Λ

(στ) Η μελανίνη καθορίζει το σχήμα της τρίχας.

Σ / Λ

(ζ) Η λιπαρότητα στο τριχωτό της κεφαλής οφείλεται στην
υπερπαραγωγή σμήγματος των σμηγματογόνων αδένων.

Σ / Λ
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(η) Η τρίχα αποτελείται από την πρωτεΐνη που ονομάζεται κερατίνη.

Σ / Λ

(θ) Κατά την χρήση χημικών προϊόντων στο κομμωτήριο επιβάλλεται να
ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των κατασκευαστών.

Σ / Λ

(Ι) Το κουτί των Πρώτων Βοηθειών πρέπει να φυλάγεται στην αποθήκη
του κομμωτηρίου.
Σ / Λ

---------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ----------------
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (300)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Εργαλειομηχανές
Ταξινόμηση εργαλειομηχανών
Ειδικές εργαλειομηχανές και εργαλειομηχανές γενικής χρήσης:
Ειδικοί ημιαυτόματοι τόρνοι με περιστρεπτό πυργίσκο
Περιγραφή, λειτουργία τόρνων με περιστρεπτό πυργίσκο, περιστρεπτοί πυργίσκοι, διαμήκης
προώθηση στους τόρνους με περιστρεπτό πυργίσκο, προετοιμασία ειδικών ημιαυτόματων τόρνων
με περιστρεπτό πυργίσκο, τόρνευση μορφής σε τόρνους με περιστρεπτό πυργίσκο, προσαρτήματα
αντιγραφής
Αυτόματες εργαλειομηχανές και εργαλειομηχανές με ηλεκτρονικό (αριθμικό) προγραμματισμό
εργασίας
Εργαλειομηχανές με Ηλεκτρονικό (Αριθμικό) Προγραμματισμό Εργασίας (ΗΠΕ)
Τόρνευση σε αυτόματες εργαλειομηχανές με ΗΠΕ
Προγραμματισμός κωνικής τόρνευσης σε αυτόματους τόρνους με ΗΠΕ
Προγραμματισμός ξεχονδρίσματος και αποπεράτωσης κωνικής τόρνευσης, ετοιμασία απλών
προγραμμάτων κατεργασίας (part-programs) κωνικής τόρνευσης και κωνικής τόρνευσης σε
συνδυασμό με τόρνευση προσώπου και παράλληλη τόρνευση,
Τροφοδότηση προγραμμάτων κατεργασίας στην εργαλειομηχανή, προετοιμασία εργαλειομηχανής
για εκτέλεση προγραμμάτων κατεργασίας και εκτέλεση κατεργασίας στην εργαλειομηχανή
Φρεζάρισμα σε αυτόματες εργαλειομηχανές με ΗΠΕ
Προγραμματισμός κατεργασίας ευθύγραμμου καναλιού σε δύο άξονες
Ετοιμασία απλών προγραμμάτων κατεργασίας (part-programs) για κατεργασία ευθύγραμμου
καναλιού σε δύο άξονες, τροφοδότηση προγραμμάτων κατεργασίας στην εργαλειομηχανή,
προετοιμασία εργαλειομηχανής για εκτέλεση προγραμμάτων κατεργασίας και εκτέλεση κατεργασίας
στην εργαλειομηχανή
Κατεργασίες με τη χρήση λογισμικών CAD/CAM,
Γενικά, περιγραφή λογισμικών CAD/CAM, εισαγωγή στα σύγχρονα συστήματα παραγωγής
Η επιστήμη της αυτοματοποιημένης παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών CAE
(Computer Aided Engineering)
Ευέλικτα συστήματα παραγωγής FMS (Flexible Manufacturing Systems)
Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής CIM (Computer Integrated Manufacturing)
Συστήματα ταχείας παραγωγής προτύπων RP (Rapid Prototyping)
Μετάδοση κίνησης
Κωνικοί οδοντοτροχοί, συμπληρωματικοί ορισμοί, υπολογισμός στοιχείων
Ατέρμονες κοχλίες και οδοντοτροχοί, συμπληρωματικοί ορισμοί
Υπολογισμός στοιχείων ατέρμονα κοχλία
Μέτρηση και έλεγχος οδοντοτροχών
Μέτρηση πάχους δοντιού, υπολογισμοί στοιχείων
Μέτρηση με πρότυπους κυλίνδρους, τύποι υπολογισμού για παράλληλους και ελικοειδείς
οδοντοτροχούς
Υλικά κατασκευής και τρόποι διαμόρφωσης οδοντοτροχών
Κοπή οδοντοτροχών σε εργαλειομηχανές (Με κοπτήρες μορφής, κοπτήρες hop και με πλάνισμα)
Κοπή κωνικών οδοντοτροχών, ατέρμονα και οδοντοτροχού ατέρμονα
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Συνθετικά υλικά – Πλαστικά
Γενικά, ταξινόμηση συνθετικών υλικών
Ιδιότητες, χρήσεις και εμπορικές ονομασίες συνθετικών υλικών (Θερμοπλαστικά, ντουροπλαστικά
και ελαστομερή)
Μέθοδοι επεξεργασίας, μορφοποίησης των συνθετικών υλικών
Ιδιοσυσκευές
Γενικά, ταξινόμηση των ιδιοσυσκευών (Ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών στα δράπανα, φρεζαρίσματος,
τόρνευσης, εργαλειοφόρες, λείανσης, συναρμολόγησης και συγκόλλησης)
Στοιχεία κατασκευής ιδιοσυσκευών
Εναπόθεση και στερέωση των ιδιοσυσκευών στην τράπεζα των εργαλειομηχανών και εναπόθεση
εργασίας στην ιδιοσυσκευή
Μήτρες
Γενικά, ταξινόμηση μήτρων
Μήτρες κοπής ( σφηνοκοπής και ψαλιδικοπής)
Μήτρες διαμόρφωσης (καμπτικές, εκτυπωτικές, πιεστικές, σφραγίσματος, νομισματοκοπής,
κοίλανσης, διόγκωσης και στένωσης)
Τυποποιημένα στοιχεία μήτρων, αρχές κατασκευής μήτρων
Σύγχρονη τεχνολογία στη μηχανολογία
Συστήματα ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη Μηχανολογία, σε εργαλειομηχανές,
οχήματα, μηχανήματα, μηχανές, συσκευές, όργανα και συγκροτήματα αυτοματοποιημένων
παραγωγικών διαδικασιών
Υδραυλικά συστήματα ελέγχου αυτόματων λειτουργιών(Hydraulics)
Γενικά, βασικές φυσικές αρχές των υδραυλικών (πίεση, μετάδοση ισχύος, μετάδοση πίεσης)
υδραυλικά υγρά
Αντλίες υδραυλικών συστημάτων
Συστατικά στοιχεία υδραυλικών συστημάτων:
Σταθμός ισχύος, υδραυλικό υγρό, υδραυλικές βαλβίδες (διεύθυνσης ροής, πίεσης, ελέγχου ροής,
αντεπιστροφής, αναλογικές), υδραυλικοί κύλινδροι και κινητήρες
Σύμβολα, συμβολικές παραστάσεις κυκλωμάτων υδραυλικών συστημάτων ελέγχου αυτόματων
λειτουργιών
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2014
08:00-10:30
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και εννέα (9) σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
4. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ∆ώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 - 6 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Οι περιστρεπτοί πυργίσκοι στους ημιαυτόματους τόρνους χρησιμεύουν για να:
(α) Συγκρατούν την εργασία
(β) Συγκρατούν τα κοπτικά εργαλεία
(γ) Κεντράρουν την εργασία
(δ) Συγκρατούν το περιστρεφόμενο κέντρο.
2. Η βαλβίδα διεύθυνσης ροής που φαίνεται στο σχήμα 1 είναι:
(α) Βαλβίδα διεύθυνσης ροής 2/5
(β) Βαλβίδα διεύθυνσης ροής 5/2
(γ) Βαλβίδα διεύθυνσης ροής 3/2
(δ) Βαλβίδα διεύθυνσης ροής 4/2.

Σχήμα 1
3. Η βαλβίδα που φαίνεται στο σχήμα 2 είναι:
(α) Βαλβίδα αντεπιστροφής
(β) Ρυθμιζόμενη στραγγαλιστική βαλβίδα
(γ) Βαλβίδα πίεσης
(δ) Βαλβίδα διόδου.

Σχήμα 2
4. Τα θερμοπλαστικά είναι :
(α) Συνθετικά υλικά που αντέχουν σε ψηλές θερμοκρασίες
(β) Συνθετικά υλικά που αντέχουν σε μηχανικές καταπονήσεις
(γ Συνθετικά υλικά που μπορούν να ρευστοποιηθούν και να διαμορφωθούν πολλές
φορές
(δ) Συνθετικά υλικά που δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν και να διαμορφωθούν
δεύτερη φορά.
5. Ο κώδικας Μ03 στους τόρνους CNC αντιπροσωπεύει :
(α) Προγραμματισμό κοπτικής κίνησης του εργαλείου κοπής
(β) Προγραμματισμό εκκίνησης του προγράμματος
(γ) Προγραμματισμό γρήγορης κίνησης του εργαλείου κοπής
(δ) Προγραμματισμό του απόλυτου μηδέν.
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6. Η εμβολοφόρα αντλία εκτόπισης που φαίνεται στο σχήμα 3 χρησιμοποιείται για:
(α) Μικρές πιέσεις
(β) Μεγάλες πιέσεις
(γ) Μεσαίες πιέσεις
(δ) Οποιεσδήποτε πιέσεις.

Σχήμα 3
7. Για την πιο κάτω ερώτηση να συμπληρώσετε τα κενά.
Οι περιστρεπτοί πυργίσκοι είναι προσαρτήματα των . . . . . . . . . . . . . . . . .
τόρνων και σε αυτούς τοποθετούνται . . . . . . . . . . . . . . . . κοπτικά εργαλεία.
8. Να υπολογισθούν οι στροφές του χειροστροφάλου ενός διαιρέτη του οποίου
ο αριθμός οπών του δίσκου του είναι 16, 22, 27, 33, 39, 45, για κοπή
οδοντοτροχού με Ζ=36 δόντια.
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
9. Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρησιμοποίηση
ιδιοσυσκευών στη μαζική παραγωγή μηχανολογικών προϊόντων.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Να γράψετε δύο (2) τρόπους διαμόρφωσης οδοντοτροχών.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Να γράψετε τέσσερα (4) από τα στοιχεία ενός παράλληλου οδοντοτροχού,
που πρέπει να είναι γνωστά για να είναι δυνατή η κατασκευή του.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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12. Να γράψετε δύο (2) τύπους μητρών κοπής και δύο (2) τύπους μητρών
διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών.
Μήτρες κοπής:

(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Μήτρες διαμόρφωσης: (α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Να σχεδιάσετε το υδραυλικό κύκλωμα ελέγχου κυλίνδρου διπλής
ενέργειας, χρησιμοποιώντας τα τρία υδραυλικά σύμβολα που φαίνονται στο
σχήμα 4. Ο έλεγχος της ταχύτητας του κυλίνδρου να ασκείται στην έκταση
του εμβόλου.

Σχήμα 4
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14. Χρησιμοποιώντας τη σχέση 1 και τα στοιχεία του διαγράμματος 1, να υπολογίσετε
το ανοιγμένο μήκος της εργασίας που θα υποστεί κατεργασία κάμψης σε καμπτική
μήτρα όπως φαίνεται στο σχήμα 5.

La

πφ  s 
r+ y   b

180  2 
Σχέση 1

Σχήμα 5

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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.............................................................................
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15. Να κατονομάσετε δύο (2) πλεονεκτήματα και δύο (2) μειονεκτήματα των συνθετικών
υλικών έναντι των υπολοίπων βιομηχανικών υλικών.
Πλεονεκτήματα: (α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μειονεκτήματα: (α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Στο φύλλο προγραμματισμού ενός τόρνου C.N.C. παρουσιάζονται οι πιο κάτω
κώδικες με την ακόλουθη σειρά:
N

G (M)

X

Z

F

H

Να εξηγήσετε τι δηλώνει ο κάθε ένας ξεχωριστά.
Ν: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ∆ύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Χρησιμοποιώντας τη σχέση F= ℓ·s·TΒ και TΒ = 4/5 Rm να υπολογίσετε τη δύναμη
κοπής, που είναι απαραίτητη για την αποκοπή με κοπτική μήτρα, της εργασίας
που φαίνεται στο σχήμα 6. Ως πρώτη ύλη θα χρησιμοποιηθεί λωρίδα ελάσματος
χάλυβα πάχους 2 mm με αντοχή εφελκυσμού Rm = 400 N/mm2.

Σχήμα 6
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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18. Από τα στοιχεία ενός παράλληλου οδοντοτροχού είναι γνωστά το μοντούλ
m = 2 mm και η αρχική διάμετρος d = 120 mm. Με τη βοήθεια του πίνακα 1 να
υπολογισθούν τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία, για την κοπή του οδοντοτροχού.
Τύποι υπολογισμού των στοιχείων παράλληλων οδοντοτροχών
συστήματος μοντούλ.
Α/Α

Ζητούμενο στοιχείο

Τύπος υπολογισμού
d
p d
  a
 z z2

1

Μοντούλ

m

2

Περιφερειακό βήμα

p  m 

3

Αριθμός δοντιών

z

4

Αρχική διάμετρος

d  mz 

5

∆ιάμετρος κεφαλών

da  d  2m  m  z  2 

6

∆ιάμετρος ποδιών

df  d  2  m  c   d  2,5m

7

Ακτινική ελευθερία

c  0,25m

8

Ύψος δοντιού

h  2m  c  2,25m

9

Ύψος κεφαλής

ha  m

10

Ύψος ποδιού

hf  m  c  1,25m

11

Πάχος δοντιού

s

 d  da

z
z2

d  d da  2m


m p
m
pz
 da  2m


p m

 1,5708m
2
2

Πίνακας 1
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (301)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Σκοπός του μαθήματος, ορισμοί, μέτρα ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής και εργονομίας
στους χώρους εργασίας
Κλιματισμός – Θέρμανση, ψύξη, ύγρανση, αφύγρανση, αερισμός και εξαερισμός
Σκοπός - Κατηγορίες των συστημάτων Κλιματισμού - Θέρμανσης, ψύξης, ύγρανσης, αφύγρανσης,
αερισμού και εξαερισμού
Χαρακτηριστικά του αέρα - Συνθήκες άνεσης σε κλιματιζόμενους χώρους
Τρόποι και μέσα μετάδοσης της θερμότητας και μέσα μεταφοράς της θερμότητας
Συστήματα κεντρικής θέρμανσης με αέρα
Εισαγωγή – Ορισμοί
Σκοπός - Είδη των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με αέρα
Κατασκευή - Κύρια μέρη – Εγκατάσταση - Λειτουργία -Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση των
συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με αέρα
Συστήματα ψύξης
Θεωρία και βασικοί κανόνες
Σύσταση του αέρα – Χαρακτηριστικά του αέρα –Συνθήκες άνεσης σε κλειστούς χώρους
Ψυκτικά μέσα/ψυκτικός κύκλος, ψυκτικές εγκαταστάσεις συμπίεσης
Συσκευές και μηχανήματα κλιματισμού, συμπιεστές, συμπυκνωτές (υγροποιητές), εξατμιστές,
ανεμιστήρες, ψύκτες νερού (Water Chillers)
Όργανα ρύθμισης και ελέγχου
Συστήματα κλιματισμού – ψύξης
Σκοπός των συστημάτων κλιματισμού
Είδη συστημάτων κλιματισμού – ψύξης, τοπικά συστήματα, κεντρικά συστήματα και
πολυδιαιρούμενα κεντρικά συστήματα (VRV) μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου
Κατασκευή – Κύρια μέρη – Εγκατάσταση – Λειτουργία –Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση των
τοπικών και κεντρικών μονάδων κλιματισμού
Συνδυασμένα συστήματα κλιματισμού (Θέρμανση – Ψύξη)
Σκοπός – Είδη των συνδυασμένων συστημάτων κλιματισμού, συστήματα αερίου – νερού – αέρα,
συστήματα αερίου – αέρα, συνδυασμένα συστήματα λέβητα – ψύκτη, συνδυασμένα συστήματα
heat pump νερού ή λέβητα και ψύκτη νερού
Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση των
συνδυασμένων συστημάτων κλιματισμού – ψύξης
Συστήματα αερισμού και εξαερισμού
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη – Εγκατάσταση-–Έλεγχος – Λειτουργία – Βλάβες –
Συντήρηση συστημάτων αερισμού και εξαερισμού χώρων
Εξαερισμός χώρων με ειδικές συνθήκες (κουζίνες, αποχωρητήρια, μηχανοστάσια, χώροι
στάθμευσης)
Απλές μέθοδοι υπολογισμού της ποσότητας αέρα για αερισμό και εξαερισμό χώρων
Όργανα αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων Κλιματισμού – Θέρμανσης, ψύξης,
ύγρανσης, αφύγρανσης, αερισμού και εξαερισμού
Αναγκαιότητα και χρήση των οργάνων αυτοματισμού και ελέγχου
Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση
των οργάνων αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων κλιματισμού – θέρμανσης, ψύξης,
ύγρανσης, αφύγρανσης
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Υπολογισμοί θερμαντικών φορτίων
Επιθυμητή θερμοκρασία, θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ροή της θερμότητας διαμέσου στερεών
τοιχωμάτων, προσαυξήσεις επί των απωλειών θερμότητας, θέρμανση του εισερχόμενου αέρα,
έντυπο υπολογισμού θερμικών απωλειών
Εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων
Πετρέλαιο (καθαρό, ακάθαρτο, μαζούτ), αποθήκευση, διασωληνώσεις, εξαρτήματα και
ασφαλιστικές δικλείδες πετρελαίου
Προδιαγραφές υγρών καυσίμων
Έλεγχος – βλάβες – συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων
Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) - Συστήματα κολυμβητικών δεξαμενών
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Συντήρηση
και επιδιόρθωση κολυμβητικών δεξαμενών
Πηγές του νερού κολυμβητικών δεξαμενών - Επεξεργασία του νερού
Συνήθη προβλήματα κολυμβητικών δεξαμενών
Υφιστάμενη νομοθεσία και κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τη χρήση κολυμβητικών
δεξαμενών
Συστήματα κολυμβητικών δεξαμενών
Σύστημα φιλτραρίσματος του νερού
Το νερό και οι ιδιότητες του – Σκοπός του φιλτραρίσματος του νερού
Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση
συστημάτων φιλτραρίσματος του νερού
Σύστημα θέρμανσης του νερού
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης του νερού
Συστήματα Αυτόματης Διατήρησης της στάθμης του νερού
Σύστημα αυτόματης υπερχείλισης
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία συστημάτων
υπερχείλισης
Σύστημα αναρρόφησης
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη –- Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες –
Συντήρηση συστημάτων αναρρόφησης
Συστήματα διατήρησης και ελέγχου της ποιότητας του νερού, χλωρίωσης, οζόνωσης, αυτόματου
ελέγχου pH
Εγκατάσταση, λειτουργία και έλεγχος των πιο πάνω συστημάτων κολυμβητικών δεξαμενών
Προστασία του περιβάλλοντος
Επίδραση της βιομηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον, περιβαλλοντικά προβλήματα, μέτρα
αντιμετώπισης τους, περιβαλλοντική συνείδηση, εναλλακτικές – ήπιες πηγές ενέργειας
Οργάνωση εργασίας
Σκοπός της οργάνωσης εργασίας - ορισμοί
Μέθοδοι παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, μέθοδοι χρονομέτρησης εργασιών υδραυλικών,
θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων
Οργανωτική δομή και λειτουργική διάθρωση επιχειρήσεων κατασκευής, συντήρησης και
διαχείρισης υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών έργων
Κοστολόγηση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων
Σκοπός της κοστολόγησης των υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων – ορισμοί,
μέθοδοι κοστολόγησης της κατασκευής, της συντήρησης και της διαχείρισης υδραυλικών,
θερμικών και ψυκτικών έργων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
: Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2014
: 8.00 – 10.30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Μέρος Α, Β, Γ) και δώδεκα (12)
σελίδες.

Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α: Δώδεκα (12) ερωτήσεις .
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1- 5 να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.
1. Ο συμπιεστής σε ένα ψυκτικό σύστημα:
(α) ελέγχει τη ροή του ψυκτικού αερίου και ελαττώνει την πίεσή του
(β) κυκλοφορεί το ψυκτικό αέριο και αυξάνει την πίεσή του
(γ) απορροφά θερμότητα και μετατρέπει το ψυκτικό υγρό σε αέριο
(δ) αποβάλλει θερμότητα και μετατρέπει το ψυκτικό αέριο σε υγρό
2. Στα συστήματα κλιματισμού, παρατηρείται υγροποίηση των υδρατμών του αέρα όταν
το σύστημα λειτουργεί:
(α) στη θέρμανση
(β) στη ψύξη
(γ) είτε στη θέρμανση είτε στη ψύξη
(δ) ούτε στη θέρμανση ούτε στη ψύξη
3. Η χρήση του ψυκτικού μέσου φρέον 12 (R12) έχει απαγορευθεί γιατί :
(α) μολύνει τον αέρα
(β) καταστρέφει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας
(γ) καταστρέφει το όζον της ατμόσφαιρας
(δ) καταστρέφει το άζωτο της ατμόσφαιρας
4. Ο σκοπός της χλωρίνης στις κολυμβητικές δεξαμενές είναι για να:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

μειώνει το pH του νερού
καθαρίζει το νερό από τα άλατα
απολυμαίνει το νερό
αυξάνει το pH του νερού

5. Οι ορθογώνιοι αεραγωγοί σε σύγκριση με τους κυκλικούς:
(α) είναι πιο οικονομικοί
(β) προβάλλουν μικρότερη αντίσταση στην κίνηση του αέρα
(γ) προβάλλουν μεγαλύτερη αντίσταση στην κίνηση του αέρα
(δ) παρουσιάζουν δυσκολία στην εγκατάστασή τους στα κτίρια

561

3
6. Στο Σχήμα 1 φαίνεται μια δεξαμενή υγρών καυσίμων.
(α) Να γράψετε δύο (2) υλικά κατασκευής της δεξαμενής
(β) Να ονομάσετε δύο (2) από τα αριθμημένα μέρη της

Σχήμα 1
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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7. Στο Σχήμα 2 φαίνονται τα μέρη 1 μέχρι 4, του ψυκτικού κυκλώματος. Να γράψετε στη
στήλη Β, τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα μέρη του ψυκτικού κυκλώματος και
αναγράφονται στη στήλη Α.
Στήλη Α

Στήλη Β

(α) συμπιεστής

…………………

(β) ατμοποιητής

…………………

(γ) συμπυκνωτής

…………………

(δ) εκτονωτική βαλβίδα( τριχοειδής σωλήνας)

…………………

Σχήμα 2
8. Στην Εικόνα 1 φαίνεται ένα από τα μέρη του εξοπλισμού κολυμβητικής δεξαμενής
(πισίνας). Να γράψετε:
(α) την ονομασία του
(β) το σκοπό του

Εικόνα 1
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5
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

9. Στην Εικόνα 2 φαίνεται ένας συμπυκνωτής μιας μονάδας κλιματισμού.
(α) Να εξηγήσετε το σκοπό του
(β) Να αναφέρετε ένα πρόβλημα που δημιουργεί η συγκέντρωση ακαθαρσιών στο
συμπυκνωτή

Εικόνα 2
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

10. Να γράψετε τέσσερις (4) τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται μείωση των
απωλειών θερμότητας μιας οικοδομής.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

11. Για κατασκευή των μεταλλικών αεραγωγών συνήθως χρησιμοποιείται
γαλβανισμένη λαμαρίνα. Να γράψετε:
(α) δύο (2) λόγους που επέβαλαν τη ευρεία χρήση της
(β) το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του πάχους της λαμαρίνας
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
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12. Να γράψετε τέσσερις (4) ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα ψυκτικά ρευστά.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Για τα φίλτρα άμμου των κολυμβητικών δεξαμενών να γράψετε :
(α) το σκοπό τους
(β) τα είδη των φίλτρων με βάση το υλικό τους
(γ) να επιλέξετε από τον Πίνακα 1 το κατάλληλο φίλτρο δημόσιας κολυμβητικής
δεξαμενής διαστάσεων 8Χ5Χ2,5 m. Οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές χρειάζονται έξι
(6) αλλαγές του νερού το εικοσιτετράωρο.

Πίνακας 1
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

14. Σε ένα γραφείο διαστάσεων 10Χ8 Χ4m εργάζονται 15 άτομα. Εάν ο απαιτούμενος
νωπός (φρέσκος) αέρας είναι 36 m3/h ανά άτομο, να υπολογιστούν :
(α) η ποσότητα του νωπού αέρα που απαιτείται για το χώρο
(β) ο ελάχιστος αριθμός αλλαγών νωπού αέρα ανά ώρα
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15. Στο Σχήμα 3 φαίνεται ένας εξωτερικός τοίχος μιας κατοικίας με τις διαστάσεις του.
Να υπολογίσετε τις θερμικές απώλειες μέσω του τοίχου όταν η διαφορά θερμοκρασίας
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου είναι Δt =20 ºC και οι συντελεστές
θερμοπερατότητας Uεξ.τοιχ. = 1,4 W/m2 ºC και Uπαρ.= 3,5 W/m2 ºC.

3m

1m

2m

4m
Σχήμα 3
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16. Τα συστήματα κλιματισμού ρυθμίζουν τις παραμέτρους του εσωτερικού αέρα των
κτιρίων. Να γράψετε :
(α) τι επιτυγχάνουμε με την ρύθμιση των παραμέτρων αυτών;
(β) τέσσερις παραμέτρους του αέρα που ρυθμίζονται
(γ) δύο τοπικά συστήματα που ρυθμίζουν τις παραμέτρους του αέρα
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Γ: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
17. Στο Σχήμα 4 φαίνεται ένα συνδυασμένο σύστημα κλιματισμού (ψύξης- θέρμανσης).
(α) Να ονομάσετε τα αριθμημένα μέρη του συστήματος 1 μέχρι 8
(β) Να εξηγήσετε με απλά λόγια τη λειτουργία του συστήματος

Σχήμα 4
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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18. Στο Σχήμα 5 φαίνονται τα κύρια μέρη μονάδας κλιματισμού διαιρεμένου
τύπου.
(α) Να γράψετε δύο πλεονεκτήματα των συσκευών διαιρεμένου τύπου
(β) Να εξηγήσετε το ψυκτικό κύκλο της μονάδας

Σχήμα 5
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (302)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Στρέβλωση μεταλλικών υλικών κατά τις συγκολλήσεις
Εκλογή της κατάλληλης μεθόδου συγκόλλησης για τα ακόλουθα μεταλλικά υλικά:
Χάλυβες με ποσοστό περιεκτικότητας άνθρακα μικρότερο από 0,22%, κραματοποιημένους
χάλυβες, χυτοχάλυβες, λευκούς και φαιούς χυτοσίδηρους, χυτοσίδηρους με λεπιδοειδή
γραφίτη και με σφαιροειδή γραφίτη, μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα ελαφρών μετάλλων,
χαλκό και κράματα χαλκού
Έλεγχος συγκολλήσεων
Έλεγχος με καταστροφή της ραφής συγκόλλησης - δοκιμή εφελκυσμού - δοκιμή αντοχής σε
κάμψη - δοκιμή κρούσης και μεταλλουργικός έλεγχος
Έλεγχος χωρίς καταστροφή της ραφής συγκόλλησης - οπτικός έλεγχος, έλεγχος με
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, με ακτίνες χ και με ακτίνες γ
Συμβολισμός ραφών συγκολλήσεων σύμφωνα με το ISO 2553-1954
Κοστολόγηση συγκολλήσεων
Στοιχεία κόστους ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου και οξυγονοσυγκολλήσεων
Παραγωγή ημικατεργασμένων υλικών
Παραγωγή ελασμάτων, μορφοσιδήρων, σωλήνων και συρμάτων
Προστασία μεταλλικών επιφανειών
Οξείδωση μετάλλων, αιτίες οξείδωσης και μέθοδοι προστασίας των μετάλλων από την
οξείδωση
Μονωτικά υλικά
Υγρομονωτικά ηχομονωτικά και θερμομονωτικά υλικά, πολυστερίνη
Οργάνωση Εργαστηρίου Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
Χωροταξική διάταξη, αποθήκευση πρώτων υλών, εργαλείων και έτοιμων κατασκευών
Οργάνωση και προγραμματισμός εργασίας
Κοστολόγηση κατασκευών
Διάκριση εξόδων, κόστος παραγωγής και τιμή πώλησης
Ζήτηση και προσφορά
Καμπύλη ζήτησης, καμπύλη προσφοράς και σημείο ισορροπίας
Εμβαδά ακανόνιστων σχημάτων
Νόμος τραπεζοειδούς, νόμος μέσων υψών και νόμος του Simpson
Υπολογισμός των διατομών αγωγών κλιματισμού σύμφωνα με την εργασία και τον
χώρο εγκατάστασης
Διατομές αγωγών και υπολογισμός απορροφητήρων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 29 Μαΐου 2012
11:00 – 13:30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και πέντε (5) σελίδες

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΜΕΡΟΣ A΄ : ∆ώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 - 7 να γράψετε τη σωστή απάντηση.
1. Η επινικέλωση είναι μια τυπική μέθοδος επιμετάλλωσης χαλύβδινων
υλικών που επιτυγχάνεται κυρίως με:
(α) ηλεκτρόλυση
(β) εκτόξευση σκόνης σε θερμή κατάσταση
(γ) εμβάπτιση
(δ) εκτόξευση σκόνης σε ψυχρή κατάσταση.
2. Οι αεραγωγοί κατασκευάζονται στο εργαστήριο:
(α) Εφαρμοστηρίου
(β) Μηχανουργείου
(γ) Ελασματουργείας
(δ) Χυτηρίου.
3. Ένας αεραγωγός εξαερισμού έχει διαστάσεις διατομής 200 mm x 350 mm. Αν
η μέση ταχύτητα του αέρα στον αεραγωγό είναι 3 m/s, τότε η παροχή του αέρα
εξαερισμού θα είναι:
(α) 4,2 m3/s
(β) 2,1 m3/s
(γ) 0,21 m2/s
(δ) 0,21 m3/s.
4. Η επένδυση των ηλεκτροδίων που χρησιμοποιούνται στις
ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου συμβάλλει κυρίως:
(α) στη γρήγορη τήξη του υλικού
(β) στην αύξηση της ταχύτητας συγκόλλησης
(γ) στην προστασία της συγκόλλησης από την οξείδωση
(δ) στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτροδίων.
5. Ποιο από τα πιο κάτω μεταλλικά υλικά δεν είναι σιδηρούχο;
(α) χυτοσίδηρος
(β) μαλακός χάλυβας
(γ) ανοξείδωτος χάλυβας
(δ) μπρούντζος
6. Ποιες από τις παρακάτω μεθόδους συγκολλήσεων είναι ετερογενείς και ποιες
αυτογενείς;
(α) κασσιτεροσυγκόλληση
(β) ηλεκτροσυγκόλληση τόξου
(γ) μπρουντζοσυγκόλληση
(δ) ασημοσυγκόλληση

2
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7. Ποιο από τα πιο κάτω χρησιμοποιείται ως μέθοδος ελέγχου συγκολλήσεων;
(α). επιμετάλλωση
(β). βαφή
(γ). ακτίνες Χ
(δ). ηλεκτρόλυση
8. Να κατονομάσετε τέσσερα (4) μεταλλικά υλικά κατασκευής ελασμάτων.
9. Να κατονομάσετε δύο (2) ηχομονωτικά και δύο (2) θερμομονωτικά υλικά.
10. Να γράψετε τέσσερα (4) μη σιδηρούχα μεταλλικά υλικά με καλή αντοχή στην
οξείδωση.
11. Να κατονομάσετε τέσσερις (4) τυποποιημένες διατομές μεταλλικών δοκών
που χρησιμοποιούνται στις μεταλλικές κατασκευές.
12. Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1) Τα ελάσματα που προσφέρονται
στο εμπόριο κατασκευάζονται
2) Οι χαλύβδινοι σωλήνες χαμηλής
αντοχής κατασκευάζονται
3) Οι χαλύβδινοι σωλήνες ψηλής
αντοχής κατασκευάζονται
4) Τα σύρματα που προσφέρονται
στο εμπόριο κατασκευάζονται

(α) με ραφή
(β) με τη χρήση συρματοσύρτη
(γ) με έλαση
(δ) χωρίς ραφή

ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Να κατονομάσετε τα είδη ραφών συγκόλλησης που φαίνονται στο σχήμα 1
και να σχεδιάσετε τα σύμβολά τους.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 1
14. Από λαμαρίνα διαστάσεων 2000 mm Χ 1000 mm πρέπει να κοπούν τεμάχια
διαστάσεων 400 mm Χ 500 mm. Να υπολογίσετε με γραφικό τρόπο το
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό τεμαχίων που μπορούν να κοπούν.

3
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350

200

200

1000

15. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η πρόοψη και η κάτοψη ενός αεραγωγού σε
σχήμα Τ, κατασκευασμένου από αγωγούς ορθογώνιας διατομής.
Να υπολογίσετε το εμβαδόν του αναπτύγματος και των δύο μερών του
αεραγωγού. (Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm).

500

500

16. Να διαχωρίσετε τα πιο κάτω έξοδα ενός εργαστηρίου παραγωγής
αεραγωγών σε άμεσα και έμμεσα.

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υλικά κατασκευής (πρώτες ύλες)

2

Ενοίκιο εργαστηρίου

3

Μισθοί υπαλλήλων

4

Μονωτικά υλικά

5

Μισθός φύλακα

6

Υλικά βαφής

7

Κατανάλωση νερού

8

Ασφάλειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων

4

576

ΜΕΡΟΣ Γ΄:

∆ύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

17. (α) Να εξηγήσετε τι είναι η επιμετάλλωση και να αναφέρετε τον κυριότερο
λόγο για τον οποίο γίνεται.
(β) Στο σχήμα 2 φαίνεται η διαδικασία επιμετάλλωσης με ηλεκτρόλυση. Να
κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη του σχήματος και να περιγράψετε
με τη βοήθεια του σχήματος, την πορεία επιμετάλλωσης με ηλεκτρόλυση.

Σχήμα 2

18. Μια αίθουσα δεξιώσεων έχει μήκος 20 m, πλάτος 10 m και ύψος 4 m.
Για την άνεση των θαμώνων της αίθουσας απαιτούνται 10 εναλλαγές
αέρα ανά ώρα.
Να υπολογίσετε:
(α) την παροχή του αέρα εξαερισμού (απορροφητική ικανότητα)
(β) τη διατομή του κεντρικού αγωγού παροχής αέρα, όταν η ταχύτητα του
αέρα στον αεραγωγό είναι 5 m/s.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ KAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (303)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1

Βασικές ηλεκτρολογικές έννοιες, μετρήσεις

2

Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα

2.1

Τριφασικός πίνακας διανομής – ισοζυγισμός φορτίων

3

Είδη κινητήρων – αρχή λειτουργίας – κύρια μέρη

4

Εκκίνηση ηλεκτρικών κινητήρων – Γενικοί Όροι Παροχής

5

Βασικά εξαρτήματα κατασκευής εκκινητών

6

Εκκινητής απευθείας σύνδεσης D.O.L

7

•

Κύκλωμα ισχύος και ελέγχου

•

Κατασκευή του εκκινητή

Εκκινητής ΑΣΤΕΡΑ/ΤΡΙΡΩΝΟΥ
•

Κύκλωμα ισχύος και ελέγχου

•

Κατασκευή του εκκινητή

8

Συντήρηση κινητήρων – βλάβες – επιδιορθώσεις

9

Μηχανισμός βελτίωσης του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ

10

Προστασία έναντι διαρροής – ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΕΙΩΣΗ

11

Εφεδρική γεννήτρια σε ξενοδοχειακή μονάδα

12

Βασικές μικροσυσκευές
•

Αρχή λειτουργίας

•

Βλάβες

•

Επιδιορθώσεις

13

Σύστημα σηματοδότησης πυρκαγιάς

14

Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ KAI EΡΓΑΣΗΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ (303)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΡΙΣΗ, 28 ΜΑΙΟΤ 2013
ΩΡΑ
: 11.00-13.30
Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα γξαπηνύ 2,5 ώξεο (150 ιεπηά)
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε (Α΄, Β΄, Γ΄) θαη επηά (7) ζειίδεο.

ΟΓΗΓΙΔ:
1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.
2. ΟΛΔ νη απαληήζεηο λα δνζνύλ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ.
3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ, ή άιινπ πιηθνύ.
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ΜΔΡΟ Α΄ : Αποηελείηαι από 12 ερωηήζεις.
Η κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (4) μονάδες
1. Να αλαθέξεηε θαηά πόζνλ νη πην θάησ πξνηάζεηο είλαη νξζέο ή ιαλζαζκέλεο
αλαγξάθνληαο ΩΣΟ Ή ΛΑΘΟ αλάινγα.
α) Έλαο ηξηθαζηθόο εθθηλεηήο απεπζείαο ζύλδεζεο απνηειείηαη από δύν
θπθιώκαηα: i) ην θύθισκα ηζρύνο θαη ii) ην θύθισκα ειέγρνπ.
β) Έλαο ζεξκηθόο δηαθόπηεο ππεξέληαζεο (Ο/L) πξνζηαηεύεη ηελ ειεθηξηθή
εγθαηάζηαζε από βξαρπθύθισκα.
2. Να αλαθέξεηε θαηά πόζνλ νη πην θάησ πξνηάζεηο είλαη νξζέο ή ιαλζαζκέλεο
αλαγξάθνληαο ΩΣΟ Ή ΛΑΘΟ αλάινγα.
α) Ο επαθέαο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα εθθίλεζε ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ.
β) ηηο βάζεηο ζηήξημεο ησλ θηλεηήξσλ ρξεζηκνπνηνύληαη αληηθξαδαζκηθά,
γηα λα κε κεηαθέξνληαη νη θξαδαζκνί ζην θηίξην.
3. Μηα ειεθηξηθή ζθνύπα πνπ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, δελ απνξξνθά ηηο
αθαζαξζίεο. Να αλαθέξεηε δύν πηζαλέο βιάβεο.
4. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
O έιεγρνο ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο αγσγώλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε:
α) Μέγθεξ (Megger)
β) Ακπεξνκέηξνπ
γ) Βνιηνκέηξνπ
δ) Βαηνκέηξνπ
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5. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Η κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ηνπ επαγσγηθνύ θηλεηήξα γίλεηαη κε ηε ρξήζε:
α) Μέγθεξ (Μegger)
β) Ακπεξνκέηξνπ ηύπνπ ηζηκπίδαο
γ) Βνιηνκέηξνπ
δ) Ωκνκέηξνπ
6. Να αληηζηνηρίζεηε ηα κεγέζε ηεο ζηήιεο Α κε ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ζηε
ζηήιε Β.
ΣΗΛΗ Α

ΣΗΛΗ Β

1. Έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο(Ι)

α) Βόιη (V)

2. Ηιεθηξηθή ηάζε (U)

β) Ακπέξ (A)

3. Ηιεθηξηθή Αληίζηαζε (R)

γ) Βάηη (W)

4. Ηιεθηξηθή Ιζρύο(P)

δ) Ωκ (Ω)

7. Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα (4) ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπληήξεζε ξνπηίλαο πνπ
γίλεηαη θάζε εβδνκάδα ζηηο εθεδξηθέο γελλήηξηεο ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ.

8. ην ζχήμα 1 παξνπζηάδνληαη ηα θνπηηά ζύλδεζεο δύν ηξηθαζηθώλ θηλεηήξσλ. Να
αλαγλσξίζεηε θαη λα αλαθέξεηε ηε ζπλδεζκνινγία γηα ηελ θάζε πεξίπησζε.

A1

B2

L1

B1

C2

C1

A1

A1

L2

B2

L3

L1

(α)

B1

C1

A1

C2

L2

L3

(β)
χήμα 1
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9. Να αλαγλσξίζεηε ηα ειεθηξηθά ζύκβνια ηνπ ζχήμαηος 2.

(α)

(β)
χήμα 2

10. Ση είλαη θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ νη πέληε ελαέξηεο γξακκέο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο
ζηύινπο ηεο Α.Η.Κ. κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο;
11. Να αλαθέξεηε δύν γεληθέο αηηίεο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θάπνηα βιάβε ζηνπο
ειεθηξνθηλεηήξεο.
12. Πώο επηηπγράλεηαη ε αιιαγή θνξάο πεξηζηξνθήο ελόο ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα;
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ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από 4 ερωηήζεις.
Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (8) μονάδες
13. ηελ πηλαθίδα ειεθηξηθνύ θηλεηήξα αλαγξάθνληαη ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά
(Πίλαθαο 1):
Α
Type of Motor

Β

Γ

No of phases
Power

Squirrel cage
Induction motor
3
25 HP

Frequency

50 Hz

Power Factor

0.85

Voltage

380 V ΑC

RPM

1500

Efficiency

90%
Πίνακας 1.

Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ θαη λα εμεγήζεηε ζηε ζηήιε Γ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζηήιεο Α θαη Β.
14. α) Ση πξνλννύλ νη θαλνληζκνί ηεο ΑΗΚ ζρεηηθά κε ηελ εθθίλεζε ηξηθαζηθώλ
θηλεηήξσλ:
i) κε ηζρύ κέρξη 3ΗΡ
ii) κε ηζρύ πάλσ από 3ΗΡ
β)

Να εμεγήζεηε, γηαηί πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ην ξεύκα εθθίλεζεο ησλ ηξηθαζηθώλ
θηλεηήξσλ κεγάιεο ηζρύνο.

15. Έλαο ηξηθαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο βνπίδεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
α) Να δώζεηε δύν πηζαλά αίηηα πνπ πξνθαινύλ ηε βιάβε απηή.
β) Γηα θάζε πηζαλή αηηία πνπ αλαθέξαηε πην πάλσ, λα εμεγήζεηε πσο ζα
δηνξζσζεί ε βιάβε.
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16. α) Να δώζεηε ηελ πιήξε νλνκαζία ησλ πην θάησ ζπληκήζεσλ όπσο
εθαξκόδνληαη ζηηο ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο.
i)

AK

ii) ΓΑΚ
iii) ΓΠ
iv) ΚΠ
β) Να αλαθέξεηε ζε πνην ζεκείν εγθαζίζηαηαη ν “Κύξηνο Καηαλεκεηήο” κηαο
ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο ζε θαηλνύξγηα νηθνδνκή.
γ) Να αλαθέξεηε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΣΗΚ όζνλ αθνξά ηελ ειάρηζηε
δηαηνκή ζσιήλαο :

επηηξεπηή

i) από θαηαλεκεηή ζε ηειεθσληθό ζεκείν
ii) από θαηαλεκεηή ζε θαηαλεκεηή

ΜΔΡΟ Γ΄ : Αποηελείηαι από 2 ερωηήζεις.
Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (10) μονάδες.
17. α)

Γηαηί νλνκάδεηαη εθθηλεηήο Αζηέξνο-Σξηγώλνπ (Τ-Γ);

β)

Πόηε ρξεζηκνπνηείηαη ν εθθηλεηήο Αζηέξνο-Σξηγώλνπ (Τ-Γ);

γ)

Πόζν πεξηνξίδεη ην ξεύκα εθθίλεζεο, ν εθθηλεηήο Αζηέξνο-Σξηγώλνπ (Τ-Γ);

δ)

Nα αλαθέξεηε πόζνη επαθείο (contactors) είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ εθθηλεηή Αζηέξνο-Σξηγώλνπ (Τ-Γ) θαη λα δώζεηε ηελ νλνκαζία ηνπ
θαζελόο.

ε)

Πνηνο ν ξόινο ηνπ ρξνλνδηαθόπηε ζην θύθισκα ηνπ εθθηλεηή ΑζηέξνοΣξηγώλνπ (Τ-Γ);
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18. α)

ε πνηέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κνλνθαζηθόο εθθηλεηήο απ'
επζείαο ζύλδεζεο (D.O.L.);

β)

ην ζρήκα 3 θαίλεηαη ην θύθισκα ηζρύνο ελόο κνλαθαζηθνύ εθθηλεηή απ΄
επζείαο ζύλδεζεο (D.O.L.). Να νλνκάζεηε θαη λα εμεγήζεηε ζε ηη ρξεζηκεύνπλ
ηα ηέζζεξα θύξηα εμαξηήκαηα 1,2,3,4 πνπ ηνλ απνηεινύλ.

1
2

3
4

χήμα 3.

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ

Σελίδα 7 από 7
585

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (304)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1

Σκοπός του μαθήματος – Ορισμοί – Μέτρα ασφαλείας, προστασίας, υγιεινής και
εργονομίας στην ειδική αίθουσα διδασκαλίας
Σύστημα πέδησης

2

Εισαγωγή – Ορισμοί – Σκοπός – Ταξινόμηση των συστημάτων πέδησης

2.1

• Μηχανικό σύστημα πέδησης, υδραυλικό σύστημα πέδησης, υδραυλικό σύστημα
πέδησης με υποβοήθηση, πνευματικά συστήματα πέδησης (αερόφρενα, airbrakes),
σύστημα πέδησης με υποβοήθηση καυσαερίων, συστήματα πέδησης αυξημένης
ασφάλειας, σύστημα πέδησης αυξημένης ασφάλειας ABS (Anti-lock Braking System),
σύστημα πέδησης αυξημένης ασφάλειας BAS (Brake Assistance System)

3
3.1

Σύστημα ανάρτησης
Εισαγωγή – Ορισμοί – Σκοπός – Ταξινόμηση των συστημάτων ανάρτησης
• Ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης (independent suspension), μη ανεξάρτητα
συστήματα ανάρτησης, ελατήρια ανάρτησης – Αποσβεστήρες ταλαντώσεων («κόντρα
σούστες»)

4
4.1

Τροχοί – Ελαστικά (wheels, tyres)
Μέρη του τροχού του αυτοκινήτου – Κώδικες τυποποίησης των ζάντων
(σώτρα, rims)
Τύποι ελαστικών – Κώδικες τυποποίησης των ελαστικών

4.2
5
5.1

Σύστημα διεύθυνσης
Μηχανικά συστήματα διεύθυνσης, συστήματα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση
(power assistance steering), γεωμετρία του συστήματος διεύθυνσης, πρόσφυση
(«κράτημα») του αυτοκινήτου – Υποστροφή και υπερστροφή του αυτοκινήτου, συστήματα
πρόσφυσης με ηλεκτρονικό έλεγχο (Traction Control System)

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Πλαίσιο – Αμάξωμα
Κατασκευή και κύρια μέρη του πλαισίου (chassis)
Βασικά χαρακτηριστικά του αμαξώματος (καρροσερί)
Παθητική και ενεργητική ασφάλεια στο αυτοκίνητο
Συστήματα αυξημένης ενεργητικής ασφάλειας, αερόσακκοι – Προεντατήρες ζωνών
ασφάλειας

7

Τεχνικός έλεγχος μηχανοκινήτων οχημάτων ΜΟΤ (Motors On Test)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
Ημερομηνία
Ώρα εξέτασης

: Τεχνολογία Αυτοκινήτων ΠΚ (304)
: Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014
: 8:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ (Α, Β ΚΑΙ Γ) ΣΕ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 4 μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1-6 να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση.
1. Μεγάλη φθορά των σιαγόνων στο τυμπανόφρενο ενός εκ των δύο πισινών τροχών
προκαλεί
(α)
(β)
(γ)
(δ)

μάγκωμα του τροχού
σφύριγμα του τροχού
υπερθέρμανση του τροχού
πλαγιοδρόμηση του αυτοκινήτου κατά την πέδηση.

2. Η διαρροή λαδιού από τη σωλήνωση ενός εκ των δύο μπροστινών τροχών στο
σύστημα πέδησης προκαλεί
(α)
(β)
(γ)
(δ)

αυξημένη διαδρομή του πατιδιού των φρένων
πλαγιοδρόμηση του αυτοκινήτου κατά την πέδηση
ανεπάρκεια φρεναρίσματος
αυξημένη διαδρομή του πατιδιού των φρένων, πλαγιοδρόμηση του
αυτοκινήτου κατά την πέδηση και ανεπάρκεια φρεναρίσματος.

3. Η αύξηση της κλίσης του βασιλικού πίρου προκαλεί
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ευκολία στο στρίψιμο του τιμονιού
δυσκολία στο στρίψιμο του τιμονιού
ομοιόμορφη φθορά των ελαστικών
υπερστροφή του αυτοκινήτου.

4. Η στρεπτική ράβδος στο σύστημα ανάρτησης
(α)
(β)
(γ)
(δ)

αποσβένει τις ταλαντώσεις των ελατηρίων
μειώνει την τριβή
απορροφά τους κραδασμούς από τις ανωμαλίες του δρόμου
αυξάνει τη φθορά των ελαστικών.

5. Η υπερβολική απόκλιση των τροχών προκαλεί φθορά
(α)
(β)
(γ)
(δ)

στο κέντρο του πέλματος των ελαστικών
στην εσωτερική πλευρά του πέλματος των ελαστικών
στα δύο άκρα του πέλματος των ελαστικών
στην εξωτερική πλευρά του πέλματος των ελαστικών.
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6. Ένα ελαστικό που κυλά με ψηλή πίεση θα
(α)
(β)
(γ)
(δ)

φθαρεί περισσότερο στο κέντρο του πέλματος
φθαρεί περισσότερο στα άκρα του πέλματος
φθαρεί περισσότερο σε όλο το πέλμα
κάνει το τιμόνι πιο βαρύ.

Για τις ερωτήσεις 7-12 να απαντήσετε στο διαθέσιμο χώρο του δοκιμίου.
7. Να γράψετε τέσσερα (4) συστήματα ή στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην
ενεργητική ασφάλεια του αυτοκινήτου.
1.

2.

3.

4.

8. Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα των ελαστικών χωρίς αεροθάλαμο (tubeless).

1.

2.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

9. Να εξηγήσετε με απλά λόγια την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε περίπτωση
υποστροφής.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Να γράψετε δύο (2) επιπτώσεις στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε
περίπτωση στρέβλωσης του πλαισίου.
1.

2.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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11. Να εξηγήσετε με απλά λόγια τον προορισμό του σερβομηχανισμού στο υδραυλικό
σύστημα πέδησης.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. Να γράψετε δύο (2) συμπτώματα στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε
περίπτωση μη ικανοποιητικής λειτουργίας των αποσβεστήρων ταλαντώσεων.
1.

2.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 8 μονάδες.
13. Η κωδικοποίηση ενός σώτρου (ριμς) χαρακτηρίζεται ως ακολούθως:
5,00 Χ 14 Κ
(α) Να εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά γράμματα και αριθμούς της πιο πάνω
κωδικοποίησης.
5,00

Χ

14

Κ

(β) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα των σώτρων με κράματα ελαφρών μετάλλων
έναντι των σώτρων από πρεσαριστό χάλυβα.
1.

2.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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14. Στο σχήμα 1 φαίνονται οι γωνίες α, β και γ της γεωμετρίας του συστήματος
διεύθυνσης.

α

β

γ

Σχήμα 1

(α) Να κατονομάσετε τις γωνίες α, β και γ
α

………………………………………………………………………………………

β

………………………………………………………………………………………

γ

………………………………………………………………………………………

(β) Να γράψετε το σκοπό των γωνιών α και γ
α

γ

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

(γ) Να γράψετε πού δημιουργείται φθορά στα ελαστικά σε περίπτωση υπερβολικής
θετικής γωνίας γ.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Σελίδα 5 από 12
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15. Στο σχήμα 2 φαίνονται δύο οχήματα με διαφορετικούς τύπους συστημάτων
ανάρτησης.

(Α)

Σχήμα 2

(Β)

(α) Να αναγνωρίσετε και να κατονομάσετε τους δύο (2) τύπους συστημάτων
ανάρτησης
Α

………………………………………………………………………………………

Β

………………………………………………………………………………………

(β) Να κατονομάσετε δύο αναρτήσεις του τύπου Β.
1.

………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………

16.Στο σχήμα 3 φαίνεται κεντρική αντλία φρένων με τυμπανόφρενο (σιαγόνες).

Σχήμα 3
Σελίδα 6 από 12
592

(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη του σχήματος
1.
2.
3.

4.

5.

6.

(β) Να εξηγήσετε τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του
τυμπανόφρενου με τη βοήθεια του σχήματος
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(γ) Να γράψετε το σκοπό των αριθμημένων μερών 3 και 5
3.

5.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

(δ) Να γράψετε πότε σταματά η ροή του υγρού των φρένων προς την κεντρική
αντλία, όταν ο οδηγός αφήσει ελεύθερο το πατίδι των φρένων
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Σελίδα 7 από 12
593

ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με
10 μονάδες.
17. Στο σχήμα 4 φαίνεται ένα σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση.

Σχήμα 4
(α) Να κατονομάσετε τα έξι (6) αριθμημένα εξαρτήματα του συστήματος διεύθυνσης
με υδραυλική υποβοήθηση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(β) Να γράψετε το σκοπό του εξαρτήματος με αριθμό 2.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(γ) Να εξηγήσετε με τη βοήθεια του σχήματος τη λειτουργία του συστήματος.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Σελίδα 8 από 12
594

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(δ) Να γράψετε την επίπτωση που θα έχει κατά το στρίψιμο του τιμονιού η φθορά
του ελαστικού δακτυλίου του εξαρτήματος με αριθμό 3.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
18. Στο σχήμα 5 φαίνεται σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).

Σχήμα 5
Σελίδα 9 από 12
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(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα εξαρτήματα του συστήματος
αντιμπλοκαρίσματος των τροχών.

1
2
3
4
5
6
(β) Να γράψετε το σκοπό των εξαρτημάτων με αριθμό 1 και 2.
………………………………………………………………………………………
1.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

(γ) Να εξηγήσετε με απλά λόγια τη λειτουργία του συστήματος αντιμπλοκαρίσματος
των τροχών που φαίνεται στο σχήμα.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Σελίδα 10 από 12
596

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(δ) Να κατονομάσετε δύο (2) τύπους των συστημάτων αντιμπλοκαρίσματος των
τροχών ανάλογα με το είδος του κυκλώματος των υγρών των φρένων και τη
διάταξη των αισθητήρων.

………………………………………………………………………………………
1.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
(Να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμπληρωματικός χώρος απαντήσεων. Μην ξεχάσετε να
σημειώσετε τον αριθμό της ερώτησης που απαντάτε)
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………..……………………..

Σελίδα 11 από 12
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (305)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Σκοπός του μαθήματος – Ορισμοί – Μέτρα ασφαλείας, προστασίας, υγιεινής και
εργονομίας στην ειδική αίθουσα διδασκαλίας
Πετρελαιομηχανές
Εισαγωγή, κύκλος λειτουργίας, καύση και θάλαμοι καύσης της τετράχρονης πετρελαιομηχανής
Εγχυτήρες
Σύστημα ψυχρής εκκίνησης πετρελαιομηχανών, διάταξη και λειτουργία συστήματος ψυχρής
εκκίνησης, σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα του συστήματος ψυχρής εκκίνησης
Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενη Πετρελαιομηχανή – EDC (Electronically Diesel Control)
Διάταξη και λειτουργία του συστήματος Ηλεκτρονικού Ελέγχου Πετρελαιομηχανής:
Με εμβολική αντλία έγχυσης πετρελαίου σε σειρά, με περιστροφική αντλία έγχυσης με αξονικό
αντλιτικό στοιχείο και με περιστροφική αντλία έγχυσης με ακτινικό αντλιτικό στοιχείο
Διάταξη και λειτουργία του ποσοτικού ρυθμιστή – με εμβολική αντλία έγχυσης πετρελαίου σε
σειρά, με περιστροφική αντλία έγχυσης με αξονικό αντλιτικό στοιχείο και με περιστροφική αντλία
έγχυσης με ακτινικό αντλιτικό στοιχείο
Διάταξη και λειτουργία των αισθητήρων:
Προπορείας ψεκασμού, ταχύτητας και γωνίας περιστροφής του άξονα οδήγησης της αντλίας,
πίεσης του πετρελαίου, θέσης του ποσοτικού ρυθμιστή
Σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα
Ηλεκτρονικά συστήματα έγχυσης πετρελαιομηχανών – Common Rail System
Διάταξη και λειτουργία του συστήματος, σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα
Συστήματα ελέγχου εκπομπής καυσαερίων (ρίπων)
Εισαγωγή, κατασκευή, λειτουργία, και κυκλώματα λειτουργίας του αισθητήρα λ
Καταλυτικοί μετατροπείς, λειτουργία του καταλυτικού μετατροπέα – Χημικές αντιδράσεις
(οξειδωτικές και αναγωγικές), τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας, τοποθέτηση του καταλυτικού
μετατροπέα στο αυτοκίνητο και έλεγχοι του καταλυτικού μετατροπέα
Συστήματα επαναφοράς καυσαερίων, διάταξη και λειτουργία του συστήματος, σχηματικά και
καλωδιακά διαγράμματα
Συστήματα ελέγχου αναθυμιάσεων καυσίμου, διάταξη και λειτουργία του συστήματος, σχηματικά
και καλωδιακά διαγράμματα
Υπερσυμπιεστές
Εισαγωγή, τύποι υπερσυμπιεστών, συστήματα ψύξης του εισερχόμενου αέρα, αισθητήρας
προανάφλεξης, συστήματα έλεγχου υπερπλήρωσης, έλεγχος, ρυθμίσεις, βλάβες
Σύγχρονα συστήματα πέδησης
Εισαγωγή, είδη συστημάτων πέδησης (μηχανικά, υδραυλικά, μεικτά, υποβοηθούμενα, αερόφρενα)
Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Φρένων – ABS (Antilock Braking System)
Διάταξη και λειτουργία του συστήματος ABS (τύπου Bosch), εξαρτήματα του ABS, ταξινόμηση
συστημάτων ABS ανάλογα με τη διάταξη των αισθητήρων ταχύτητας, σχηματικά και καλωδιακά
διαγράμματα ABS τύπου Bosch
Σύστημα Δυναμικής Επιβράδυνσης BAS (Brake Assist system)
Σύστημα αντιολίσθησης τροχών ASR (Antiskid Control System)
Συστήματα Ελέγχου Πρόσφυσης ETC (Electronic Traction Control)

598

Σύγχρονα συστήματα μετάδοσης της κίνησης
Εισαγωγή, τύποι κιβωτίων ταχυτήτων, ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες – Διάταξη και λειτουργία,
συστήματα ελέγχου κιβωτίων ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Διάταξη και λειτουργία, αισθητήρες, σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα, σύστημα
αυτοδιάγνωσης
Σύγχρονα συστήματα διεύθυνσης
Πρόσφυσης – Γωνία ολίσθησης, Υποστροφή – Υπερστροφή, σχηματικά και καλωδιακά
διαγράμματα
Σύγχρονα συστήματα ανάρτησης
Εισαγωγή, ταξινόμηση συστημάτων ανάρτησης, ελατήρια, αποσβεστήρες
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση
Διάταξη και λειτουργία του ενεργοποιητή της κλίμακας απόσβεσης, σχηματικά και καλωδιακά
διαγράμματα
Σύγχρονα συστήματα παθητικής ασφάλειας
Εισαγωγή (Συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας)
Αερόσακοι SRS (Supplementary Restraint System) – Airbag, διάταξη, λειτουργία, εξαρτήματα
του αερόσακου
Κεντρική μονάδα – αισθητήρας ασφαλείας, ηλεκτρική μονάδα ελέγχου, ακροδέκτες, συνδετήρες
καλώδια, καλώδιο σπιράλ, μηχανισμός φουσκώματος αερόσακου, ενδεικτική λυχνία, πλευρικοί
αερόσακοι, προεντατήρες ζωνών, σχηματικά και καλωδιακά διαγράμματα, αυτοδιάγνωση
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (306)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Εισαγωγή – Μέτρα ασφαλείας, προστασίας και υγιεινής στην ειδική αίθουσα
διδασκαλίας
Δίκυκλα
Μηχανές εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ)
Συστήματα τετράχρονων βενζινομηχανών δικύκλων και σκαφών
Ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης
Σύστημα ανάφλεξης υψηλής τάσης με πυκνωτή, χωρίς ή με συσσωρευτή (Capacitor Discha rging Ignition –CDI), σύστημα ανάφλεξης με τρανζίστορ, έλεγχος
των συστημάτων
ανάφλεξης
Ηλεκτρικό σύστημα των δικύκλων
Νόμος του Ohm, σύμβολα, κωδικοί αριθμοί, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα δικύκλων,
ηλεκτρονικό κύκλωμα ανάφλεξης, κύκλωμα φόρτισης - παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
κύκλωμα εκκίνησης με εκκινητή (starter), κύκλωμα φωτισμού και χρήση ηλεκτρονικών
οργάνων
Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( με ηλεκτρογεννήτρια )
Κατασκευή, μέρη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας
Σύστημα τροφοδοσίας με ηλεκτρονικό έλεγχο
Κατασκευή, μέρη και λειτουργία του συστήματος έγχυσης με ηλεκτρονικό έλεγχο με έμμεσο
ψεκασμό βενζίνης
Εγχυτήρες (Βαλβίδες ψεκασμού), κύρια μέρη, κατασκευή και λειτουργία
Συστήματα των δικύκλων
Μηχανικό σύστημα πέδησης, υδραυλικό σύστημα πέδησης (με σιαγόνες και με
δισκόφρενα)
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων και ελέγχου πρόσφυσης (ABS+ ANTI – SPIN)
Σύστημα ανάρτησης και σύστημα διεύθυνσης δικύκλων
Εμπρόσθια ανάρτηση (με αποσβεστήρα ταλαντώσεων και ελατήρια και με ανάποδο πιρούνι)
Οπίσθια ανάρτηση (με μοχλό, χωρίς μοχλό και με ταλαντωτήρες ενός και δύο βραχιόνων)
Ρυθμίσεις
Προφόρτιση, συμπίεση – επαναφορά
Πλαίσιο δικύκλων
Είδη πλαισίων, έλεγχος και ευθυγράμμιση πλαισίου, τροχοί – σώτρα
Τετράχρονες πετρελαιομηχανές σκαφών
Κατασκευή - κύρια μέρη και λειτουργία της τετράχρονης πετρελαιομηχανής Diesel
Τα στάδια καύσης του πετρελαίου, διαφορές μεταξύ της τετράχρονης πετρελαιομηχανής
Diesel και της τετράχρονης βενζινομηχανής Otto
Συστήματα και κύρια μέρη των μηχανών σκαφών
Σύστημα εισαγωγής με υπερσυμπιεστή (super charger) και με στροβιλοσυμπιεστή
(turbocharger)
Σύστημα λίπανσης τετράχρονης πετρελαιομηχανής με αντλία λαδιού
Σύστημα τροφοδοσίας
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Αποθήκη πετρελαίου, φίλτρα πετρελαίου, αντλίες τροφοδοσίας (εμβολική αντλία και
αντλία με διάφραγμα)
Αντλίες υψηλής πίεσης πετρελαίου(εμβολική και περιστροφική τύπου VE της BOSCH)
Εμβολική αντλία υψηλής πίεσης πετρελαίου
Κατασκευή και μέρη της αντλίας, κύκλος λειτουργίας του αντλητικού στοιχείου,
βαλβίδα παροχής, αυτόματος ρυθμιστής προπορείας, μηχανικοί, πνευματικοί και
ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι ρυθμιστές στροφών, ρυθμίσεις της εμβολικής αντλίας
υψηλής πίεσης πετρελαίου
( εσωτερικές και εξωτερική)
Περιστροφική αντλία τύπου υψηλής πίεσης πετρελαίου τύπου VE της BOSCH
Κατασκευή και μέρη της αντλίας, σύστημα διανομής και έγχυσης καυσίμου, αυτόματος
ρυθμιστής προπορείας, μηχανικοί, και ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι ρυθμιστές στροφών,
χρονισμός της περιστροφικής αντλίας υψηλής πίεσης πετρελαίου με τη μηχανή
Εγχυτήρες - Κύρια μέρη, κατασκευή, λειτουργία, ρύθμιση πίεσης και αισθητήρας ανύψωσης
της βελόνας των εγχυτήρων
Ψυχρή εκκίνηση πετρελαιομηχανών, προθερμαντήρες
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου με κοινό αγωγό (Common Rail - C.D.I)
Κατασκευή και κύρια μέρη του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου με κοινό αγωγό
(Common Rail - C.D.I)
Αποθήκη και φίλτρο καυσίμου, ηλεκτρική ή μηχανική αντλία τροφοδοσίας καυσίμου,
αντλία τροφοδοσίας καυσίμου, αντλία υψηλής πίεσης, κοινός αγωγός (Common Rail),
ρυθμιστική βαλβίδα, εγχυτήρες, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες πίεσης, ηλεκτρονική
μονάδα ελέγχου, αισθητήρες
Λειτουργία του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου χαμηλής και υψηλής πίεσης με
κοινό αγωγό (Common rail)
Σύστημα χαμηλής πίεσης
Αποθήκη καυσίμου, ηλεκτρική και μηχανική αντλία τροφοδοσίας καυσίμου, φίλτρο καυσίμου
και αγωγοί καυσίμου χαμηλής πίεσης
Σύστημα υψηλής πίεσης
Αντλία πίεσης με τη βαλβίδα ελέγχου της πίεσης, αγωγοί καυσίμου υψηλής πίεσης, κοινός
αγωγός (Common Rail), ρυθμιστική βαλβίδα
πίεσης του κοινού αγωγού, βαλβίδα
περιορισμού της πίεσης, βαλβίδα περιορισμού της ροής του πετρελαίου και αγωγοί
επιστροφής του πετρελαίου
Εγχυτήρες
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες πίεσης
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
Ημερομηνία
Ώρα εξέτασης

: Τεχνολογία Δικύκλων και Μηχανών Σκαφών (306)
: Τετάρτη , 4 Ιουνίου 2014
: 08:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2, 5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ (Α, Β ΚΑΙ Γ)

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
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ΜΕΡΟΣ Α: Δώδεκα (12) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με
τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 - 9 βάλτε σε κύκλο την ορθή απάντηση.
1.

Το ηλεκτρονικό σύστημα τροφοδοσίας
(α)
(β)
(γ)
(δ)

2.

Το ανάποδο μπροστινό σύστημα ανάρτησης χρησιμοποιείται στα δίκυκλα για
(α)
(β)
(γ)
(δ)

3.

μεγαλύτερη ακαμψία.
μικρότερη βύθιση της ανάρτησης στο φρενάρισμα.
λιγότερες δυνάμεις στο πλαίσιο.
καλύτερη πληροφόρηση του οδηγού.

Το βασικό μειονέκτημα της πισινής ανάρτησης δικύκλων με διπλό ταλαντωτήρα
είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

4.

βοηθά για να τηρούνται οι προδιαγραφές
καυσαερίων.
δε βοηθά για να τηρούνται οι προδιαγραφές
καυσαερίων.
χρησιμοποιείται στα φθηνά δίκυκλα.
δε χρησιμοποιείται στα δίκυκλα.

Υψηλό κόστος
Μεγάλο βάρος
Δυσκολία αλλαγής τροχού
Δαπανηρή συντήρηση.

Ο Σκοπός του μοχλικού συστήματος στην πισινή ανάρτηση των δικύκλων είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Η αλλαγή της γεωμετρίας του δικύκλου
Η γρήγορη επαναφορά του ελατηρίου
Η διατήρηση της σωστής απόστασης από το έδαφος
Η διατήρηση μικρού ύψους της σέλας.

Σελίδα 2 από 13
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5.

Η ύπαρξη αφαιρούμενου υποπλαισίου στα δίκυκλα είναι χρήσιμη για
(α)
(β)
(γ)
(δ)

6.

Τα σώτρα (ριμς) που χρησιμοποιούνται στα δίκυκλα τα οποία προορίζονται για
χρήση εκτός δρόμου είναι με ακτίνες.
(α)
(β)

7.

τρία στάδια.
ένα στάδιο.
δύο στάδια.
τέσσερα στάδια.

Βασικό πλεονέκτημα του θαλάμου καύσης έμμεσου ψεκασμού στις
πετρελαιομηχανές είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

9.

Λάθος
Σωστό.

Η διαδικασία της καύσης στις πετρελαιομηχανές ολοκληρώνεται σε
(α)
(β)
(γ)
(δ)

8.

να παρέχει στήριξη στους αναβάτες.
να παρέχει άκαμπτη στήριξη στον κινητήρα.
φθηνότερη αλλαγή σε περίπτωση ατυχήματος.
να τοποθετείται η ανάρτηση.

Η εύκολη εκκίνηση
Η αυξημένη ιπποδύναμη
Ο λιγότερος θόρυβος
Η μειωμένη κατανάλωση.

Η εμβολική αντλία πετρελαίου χρησιμοποιείται σε
(α)
(β)
(γ)
(δ)

πετρελαιομηχανές μικρού κυβισμού.
εξωλέμβιες μηχανές.
συστήματα ψεκασμού κοινού αγωγού.
πετρελαιομηχανές μεγάλου κυβισμού.
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10.

Να κατονομάσετε την κατηγορία δικύκλων όπου χρησιμοποιείται το σύστημα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με «μανιατό»
Απάντηση:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

11.

Να γράψετε δύο (2) ιδιότητες των ελαστικών δικύκλων.

Απάντηση:
(α)
…………………………………………………………………………
(β)
12.

…………………………………………………………………………

Να κατονομάσετε τον τύπο του ταλαντωτήρα (ψαλίδι) που φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.

Απάντηση:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Σελίδα 4 από 13
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ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8)
μονάδες.
13.

Στο σχήμα 1 φαίνεται σύστημα τροφοδοσίας πετρελαιομηχανής.
(α)
(β)

Να κατονομάσετε τα αριθμημένα εξαρτήματα
Να περιγράψετε τη λειτουργία του συστήματος
τροφοδοσίας πετρελαιομηχανής.

Σχήμα 1

Απάντησεις:
α)
A/A
1
2
3
4
5
β)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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14.

Στο σχήμα 2 φαίνεται το σύστημα ψυχρής εκκίνησης πετρελαιομηχανής.
(α)
(β)

Να κατονομάσετε τα πέντε (5) αριθμημένα μέρη του
συστήματος
Να περιγράψετε τη λειτουργία του συστήματος .

Σχήμα 2

Απαντήσεις:
(α)
A/A
1
2
3
4
5

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

(β) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Σελίδα 6 από 13
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15.

Στο σχήμα 3 φαίνεται σύστημα ανάφλεξης τετράχρονου
βενζινοκινητήρα.
(α)
(β)
(γ)

Να κατονομάσετε τα αριθμημένα εξαρτήματα
Να κατονομάσετε το σύστημα ανάφλεξης
Να γράψετε τα πλεονεκτήματα του συστήματος σε σχέση με τα άλλα
συστήματα ανάφλεξης που χρησιμοποιούμε στις μοτοσυκλέτες.

Σχήμα 3

Απαντήσεις:
(α)

A/A
1
2
3
4

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

(β) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(γ) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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16.

Στο σχήμα 4 φαίνεται η μπροστινή γεωμετρία μοτοσυκλέτας.
(α)
(β)

Να κατονομάσετε τα αριθμημένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
που φαίνονται στο σχήμα 4
Να γράψετε πώς η γωνία ένα (1) επηρεάζει την
σταθερότητα της μοτοσυκλέτας.

Σχήμα 4

Απαντήσεις:
α)
A/A
1
2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

(β) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
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ΜΕΡΟΣ Γ:
17.

Δύο (2) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10)
μονάδες.
Στο σχήμα 5 φαίνεται σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρονικού τετράχρονου
ψεκασμού δικύκλου.
(α)
(β)
(γ)

Να κατονομάσετε τα αριθμημένα εξαρτήματα
Να γράψετε το σκοπό των αισθητήρων και το σκοπό του
ηλεκτρονικού εγκεφάλου
Με τη βοήθεια του πιο κάτω σχήματος να περιγράψετε τη
λειτουργία του ηλεκτρονικού ψεκασμού.

Σχήμα 5
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Απαντήσεις:
(α)
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

(β)…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(γ)…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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18.

Στο σχήμα 6 φαίνεται στροβιλοσυμπιεστής τύπου «Turbo».
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Να κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη 1 - 5
Να περιγράψετε με απλά λόγια τη λειτουργία του στροβιλοσυμπιεστή
Να γράψετε τρία (3)πλεονεκτήματα από τη χρήση του στροβιλοσυμπιεστή
Να εξηγήσετε πού οφείλεται η υστέρηση απόκρισης (Turbo lag).

Σχήμα 6
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Απαντήσεις:
(α)
A/A
1
2
3
4
5

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

(β) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(γ) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(δ) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
(Να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμπληρωματικός χώρος απαντήσεων. Μη ξεχάσετε
να σημειώσετε τον αριθμό της ερώτησης που απαντάτε)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Σελίδα 13 από 13
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ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ (307)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1
1.1
1.2

Επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.)
Νόμοι του Ωμ και του Κίρχωφ
Επίλυση κυκλωμάτων Σ.Ρ. με χρήση των κανόνων του Κίρχωφ

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.)
Παραγωγή ημιτονοειδούς Ε.Ρ.
Χαρακτηριστικά μεγέθη Ε.Ρ.
Διανυσματική παράσταση εναλλασσομένων μεγεθών
Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φάση και σε διαφορά φάσης
Βασικά κυκλώματα (R, L, C) στο Ε.Ρ.
Σύνθετα κυκλώματα (RL, RC, RLC) στο Ε.Ρ.
Ισχύς και ενέργεια στο Ε.Ρ.
Πλεονεκτήματα του Ε.Ρ. έναντι του Σ.Ρ.

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
Παραγωγή τριφασικού Ε.Ρ.
Ανεξάρτητα και αλληλένδετα συστήματα
Φασική και Πολική τάση
Σύνδεση αστέρα και σύνδεση τριγώνου
Ισχύς του τριφασικού ρεύματος
Πλεονεκτήματα του τριφασικού έναντι του μονοφασικού ρεύματος

4
4.1
4.2
4.3

Επίλυση τριφασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων
Επίλυση τριφασικών κυκλωμάτων με ισοζυγισμένα ωμικά φορτία (διανυσμ. μέθοδος)
Επίλυση μη ισοζυγισμένων ωμικών κυκλωμάτων (διανυσματική μέθοδος)
Εφαρμογές

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Βελτίωση του συντελεστή ισχύος (Σ.Ι.)
Επιπτώσεις χαμηλού Σ.Ι.
Βελτίωση του Σ.Ι. – Διανυσματικό διάγραμμα
Υπολογισμός των αναγκαίων πυκνωτών για βελτίωση του Σ.Ι.
Εφαρμογές που έχει η βελτίωση του Σ.Ι. στη βιομηχανία

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Παραγωγή – Μεταφορά και Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Αρχή της διατήρησης της ενέργειας
Μορφές ενέργειας
Μετατροπή – Αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας
Πηγές ενέργειας – Ανανεώσιμες - Μη ανανεώσιμες - Ανεξάντλητες
Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού
Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία (307)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΤΕΤΑΡΤΗ, 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΩΡΑ

: 08.00 – 10.30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού: 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο μαζί με το τυπολόγιο αποτελείται από δεκαέξι (16) σελίδες. Τα
μέρη του εξεταστικού δοκιμίου είναι τρία (Α΄, Β΄ και Γ΄).

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό
δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού, ή άλλου διορθωτικού
υλικού.
5. Δίνεται τυπολόγιο (σελίδες 13 – 16 ).
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ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1) Στα άκρα ενός ιδανικού πηνίου εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση.
α. Η τάση και το ρεύμα έχουν διαφορά φάσης 450.
β. Η τάση και το ρεύμα είναι σε φάση.
γ. Το ρεύμα προηγείται της τάσης κατά 900.
δ. Η τάση προηγείται του ρεύματος κατά 900.
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
2) Aν διπλασιάσουμε τη συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης που εφαρμόζεται στα
άκρα ενός ιδανικού πυκνωτή, η χωρητική του αντίσταση:
α. θα μειωθεί στο μισό
β. θα διπλασιαστεί
γ. θα τετραπλασιαστεί
δ. δε θα αλλάξει.
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
3) Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος RLC σειράς με επαγωγικό χαρακτήρα:
α. φ < 0
β. UL > UC
γ. UL = UC
δ. UL < UC
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
4) Η ισχύς που καταναλώνεται στο ωμικό μέρος ενός κυκλώματος ονομάζεται:
α. φαινόμενη
β. άεργη
γ. πραγματική
δ. σύνθετη.
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
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5) Μια ηλεκτρική θερμάστρα συνδέεται σε πηγή εναλλασσόμενης τάσης U = 240 V
και διαρρέεται από ρεύμα έντασης I = 8 A. Να υπολογίσετε την αντίσταση R του
θερμικού στοιχείου της θερμάστρας.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6) Ιδανικός πυκνωτής χωρητικότητας C = 2 μF τροφοδοτείται από πηγή
εναλλασσόμενης τάσης συχνότητας f = 50 Ηz. Να υπολογίσετε τη χωρητική
αντίσταση του πυκνωτή (XC).
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7) Στο σχήμα 1 δίνεται το διανυσματικό διάγραμμα δύο εναλλασσόμενων ρευμάτων.
α) Να υπολογίσετε τη διαφορά φάσης Δφ μεταξύ των δύο ρευμάτων.
β) Να γράψετε ποιο από τα δύο ρεύματα προηγείται.
ω

ψ

Ιm1
Ιm2
75o

30o
χ

0

Σχήμα 1
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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8) Να σημειώσετε μέσα στο τετράγωνο δίπλα από κάθε πρόταση την ένδειξη
«Σωστό» ή «Λάθος» ανάλογα με αυτό που ισχύει.
α) Ο αγωγός στην κορυφή των πυλώνων των γραμμών μεταφοράς
χρησιμεύει για την προστασία των γραμμών από κεραυνούς.
β) Έναν πραγματικό πηνίο παρουσιάζει την ίδια αντίσταση όταν
διαρρέεται τόσο από εναλλασσόμενο όσο και από συνεχές ρεύμα.
γ) Ο αριθμός των κύκλων που εκτελεί το εναλλασσόμενο ρεύμα σ’ ένα
δευτερόλεπτο ονομάζεται περίοδος.
δ) Βρόχος ονομάζεται μια κλειστή διαδρομή από κλάδους, τους οποίους
συναντάμε μία και μόνο φορά, αν ξεκινήσουμε από ένα σημείο του
κυκλώματος και επιστρέψουμε στο ίδιο σημείο.
9) Κύκλωμα RLC σειράς αποτελείται από ωμική αντίσταση R = 40 Ω, ιδανικό πηνίο
με επαγωγική αντίσταση XL = 45 Ω και πυκνωτή με χωρητική αντίσταση
XC = 15 Ω. Το κύκλωμα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση 230V / 50 Hz.
Να υπολογίσετε:
α) τη σύνθετη αντίσταση (Ζ) του κυκλώματος
β) το ρεύμα (Ι) που διαρρέει το κύκλωμα.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

10) Ένας μονοφασικός κινητήρας ισχύος P = 1,2 kW τροφοδοτείται με
εναλλασσόμενη τάση ενεργού τιμής U = 220V / 50 Hz και απορροφά από το
δίκτυο ρεύμα έντασης Ι = 8,5 A.
Να υπολογίσετε:
α) τη φαινόμενη ισχύ του κινητήρα (S)
β) το συντελεστή ισχύος (συνφ).
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

11) α) Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα που έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας.
β) Να αναφέρετε δύο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σήμερα
στην Κύπρο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

12) α) Να εξηγήσετε πως γίνεται η διόρθωση (αντιστάθμιση) του συντελεστή
ισχύος σε έναν επαγωγικό καταναλωτή.
β) Να αναφέρετε δύο ηλεκτρικές συσκευές που έχουν χαμηλό συντελεστή ισχύος.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ Β - Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13) Η γραφική παράσταση του σχήματος 2 παριστάνει την ημιτονική μεταβολή της
έντασης του ρεύματος σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.
Να υπολογίσετε:
α) τον αριθμό των κύκλων του ρεύματος που παριστάνει η καμπύλη
β) τη μέγιστη τιμή της έντασης του ρεύματος (Ιm)
γ) την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος (Ιεν)
δ) την περίοδο (Τ)
ε) τη συχνότητα (f).

i (A)
8

4

0

180o

360o

540o

720o

ωt

t = 50 ms

Σχήμα 2
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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14) Ένας ωμικός αντιστάτης με αντίσταση R= 25 Ω τροφοδοτείται από πηγή
εναλλασσόμενης τάσης της οποίας η στιγμιαία τιμή δίνεται από την εξίσωση
u = 150 ημ(628t).
α) Να υπολογίσετε:
(1) την ενεργό τιμή της τάσης (Uεν)
(2) την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη (Iεν)
(3) τη μέγιστη τιμή του ρεύματος (Ιm).
β) Να γράψετε τη μαθηματική εξίσωση της στιγμιαίας τιμής της έντασης του
ρεύματος (i) που διαρρέει τον αντιστάτη.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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15) α) Να ορίσετε τη φορά των ΗΕΔ των πηγών και των βρόχων του
κυκλώματος στο σχήμα 3.
β) Να γράψετε τις τρεις εξισώσεις που προκύπτουν από τους κανόνες του
Κίρχωφ για την επίλυση του κυκλώματος.
γ) Να αντικαταστήσετε τα δεδομένα του κυκλώματος στις εξισώσεις.
(Σημείωση : Να μη λύσετε το σύστημα εξισώσεων που προκύπτει).

R1=2Ω

I1

I2

R2=2Ω

I3

Ε1=36V

R3=9Ω

E2=24V

Σχήμα 3
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

635

Σελίδα 8 από 16

16) Στο σχήμα 4 φαίνεται το διάγραμμα του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο.

Σχήμα 4
α) Να γράψετε μέσα σε κάθε τετράγωνο τον αριθμό που αντιστοιχεί σε
κάθε στοιχείο του συστήματος σύμφωνα με το πιο πάνω διάγραμμα.

Γραμμές διανομής

Υποσταθμός μεταφοράς 11 / 132 kV

Καταναλωτές 415-240V

Υποσταθμός μεταφοράς 132 /11 kV

Γραμμές μεταφοράς

Υποσταθμός διανομής 11kV / 415-240V

Πυλώνες

Ηλεκτροπαραγωγός σταθμός

β) Να εξηγήσετε γιατί κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε μακρινές
αποστάσεις γίνεται ανύψωση της τάσης.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ Γ - Αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17) Kύκλωμα RL σειράς αποτελείται από ωμική αντίσταση R = 10 Ω και ιδανικό
πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L = 30 mH. Το κύκλωμα τροφοδοτείται από
πηγή εναλλασσόμενης τάσης U = 50V / 50 Hz.
Να υπολογίσετε:
α) την επαγωγική αντίσταση του πηνίου (XL)
β) τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος (Ζ)
γ) την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος (Iεν)
δ) τον συντελεστή ισχύος του κυκλώματος (συνφ)
ε) την πραγματική ισχύ του κυκλώματος (P)
στ) τις πτώσεις τάσης στα άκρα της αντίστασης (UR) και του πηνίου (UL).
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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18) Ένας τριφασικός καταναλωτής αποτελείται από τρεις όμοιους ωμικούς αντιστάτες
με αντίσταση R = 20 Ω. Οι αντιστάτες συνδέονται σε αστέρα και τροφοδοτούνται
από τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης 380V / 50 Hz, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.
Να υπολογίσετε:
α) την τάση στα άκρα του κάθε αντιστάτη (Uφ)
β) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη (Iφ)
γ) την ένταση του ρεύματος στις γραμμές τροφοδοσίας (IΠ)
δ) τη συνολική πραγματική ισχύ που απορροφά ο καταναλωτής (Pολ)
ε) το ρεύμα στον ουδέτερο αγωγό (IN).

L1

ΙΠ1
Ιφ1
R1=20 Ω

ΙΝ
N

R2=20 Ω

ΙΠ2
L2

L3

Ιφ2

R3=20 Ω

Ιφ3

ΙΠ3
Σχήμα 5

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ»
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΙΡΧΩΦ
Κανόνας των ρευμάτων
Κανόνας των τάσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Νόμος του Joule
Βαθμός απόδοσης ηλεκτροκινητήρα
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (Ε.Ρ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ε.Ρ.
Νόμος του Φάραντεϊ για την επαγωγή
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ
Μέγιστη τιμή της έντασης Ε.Ρ
Μέγιστη τιμή της τάσης Ε.Ρ
Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος
Κυκλική συχνότητα
Στιγμιαία φάση
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ με
αρχική φάση
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ με
αρχική φάση
Διαφορά φάσης μεταξύ δύο
διανυσμάτων
Ακτίνιο (rad)
Μετατροπή από μοίρες σε ακτίνια
Μετατροπή από ακτίνια σε μοίρες
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ R ΣΤΟ Ε. Ρ.
Πτώση τάσης στην αντίσταση
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ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΗΝΙΟ L ΣΤΟ Ε. Ρ.
Επαγωγική αντίσταση
Πτώση τάσης στο πηνίο
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ C ΣΤΟ Ε. Ρ.
Χωρητική αντίσταση
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
ΚΥΚΛΩΜΑ RL ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
Σύνθετη αντίσταση
Ένταση του ολικού ρεύματος
Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στο πηνίο
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
Σύνθετη αντίσταση
Ένταση του ολικού ρεύματος
Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
ΚΥΚΛΩΜΑ RLC ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
Σύνθετη αντίσταση
Ένταση του ολικού ρεύματος
Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στο πηνίο
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
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Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
Η ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
Φαινόμενη ισχύς
Πραγματική ισχύς
Άεργος ισχύς
Σχέση των ισχύων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Συντελεστής ισχύος
Συντελεστής ισχύος
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΑΣΤΕΡΑ
Πολική τάση
Πολική ένταση
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΤΡΙΓΩΝΟ
Πολική τάση
Πολική ένταση
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Φαινόμενη ισχύς
Πραγματική ισχύς
Άεργος ισχύς
Σχέση των ισχύων
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
Υπολογισμός της χωρητικότητας
πυκνωτή για βελτίωση του
συντελεστή ισχύος σε μονοφασικό
φορτίο
Υπολογισμός της χωρητικότητας
πυκνωτή για βελτίωση του
συντελεστή ισχύος σε τριφασικό
φορτίο, σε σύνδεση τριγώνου
Υπολογισμός της χωρητικότητας
πυκνωτή για βελτίωση του
συντελεστή ισχύος σε τριφασικό
φορτίο, σε σύνδεση αστέρα
Υπολογισμός της άεργης ισχύος
πυκνωτή για βελτίωση του
(k: Συντελεστής διόρθωσης από
συντελεστή ισχύος με χρήση ειδικών
πίνακες)
πινάκων
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ΜΑΘΗΜΑ : ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ(308)
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ
Διάπκεια εξέηαζηρ: Δύο (2) ώρες και ηριάνηα (30) λεπηά
1 Φόρηιζη και εκθόρηιζη πσκνωηή
1.1 Φόπηιζη/εκθόπηιζη πςκνυηή
1.2 Διαθόπιζη/ολοκλήπυζη
2 Ηλεκηροακοσζηική
2.1 Σηεπεοθυνία
2.2 Πιζηόηηηα (Hi-Fi)
2.3 Μικπόθυνα
2.4 Μεγάθυνα
3 Φλιπ-Φλοπ (Flip-Flop)
3.1 Χαπακηηπιζηικά ηυν Φλιπ-Φλοπ
3.2.1 Αζύγσπονα Φλιπ-Φλοπ
3.2.2 NAND Φλιπ-Φλοπ
3.3.1 NOR Φλιπ-Φλοπ
3.3 Χπονιζόμενα Φλιπ-Φλοπ
3.3.1 Χπονιζόμενα SR-FF
3.3.2 D Φλιπ-Φλοπ
3.4 JK Φλιπ-Φλοπ
3.5 Τ Φλιπ-Φλοπ
3.6 Εθαπμογέρ ηυν Φλιπ Φλοπ
4 Λογικές Οικογένειες
4.1 Είδη λογικών οικογενειών
4.2 Χαπακηηπιζηικά λογικών οικογενειών
4.3 Λογική οικογένεια ηπανζίζηοπ – ηπανζίζηοπ (TTL)
4.4 Σειπέρ λογικήρ οικογένειαρ TTL
4.5 Λογικέρ οικογένειερ MOS
4.6 Σύγκπιζη λογικήρ οικογένειαρ CMOS με TTL
5 Απαριθμηηές
5.1 Χαπακηηπιζηικά απαπιθμηηών
5.2 Αζύγσπονοι απαπιθμηηέρ
5.3 Καηαζκεςή αζύγσπονυν απαπιθμηηών
5.4 Αζύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ 2-bit, πος μεηπά ππορ ηα άνυ
5.6 Αζύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ 2- bit πος μεηπά ππορ ηα κάηυ
5.7 Αζύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ 4-bit, πος μεηπά ππορ ηα άνυ
5.8 Αζύγσπονορ δςαδικόρ απαπιθμηηήρ 4-bit, πος μεηπά ππορ ηα κάηυ
5.9 Αζύγσπονορ δεκαδικόρ απαπιθμηηήρ
6 Καηατωρηηές
6.1 Λειηοςπγία καηασυπηηών
6.2 Καηασυπηηήρ με διαδοσική είζοδο και διαδοσική έξοδο
6.3 Καηασυπηηήρ με διαδοσική είζοδο και παπάλληλη έξοδο
6.4 Καηασυπηηήρ με παπάλληλη είζοδο και διαδοσική έξοδο
6.5 Καηασυπηηήρ με παπάλληλη είζοδο και παπάλληλη έξοδο
6.7 Κςκλικόρ ολιζθηηήρ, Κςκλικόρ Απαπιθμηηήρ
7 Κωδικοποιηηές – Αποκωδικοποιηηές
7.1 Λειηοςπγία κυδικοποιηηών
7.2 Λειηοςπγία αποκυδικοποιηηών
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7.3 Αποκυδικοποιηηήρ 2- bit ζε 4 γπαμμέρ
7.4 Αποκυδικοποιηηήρ από ηον κυδικό BCD ζε δεκαδικό
7.5 Μεηαηποπέαρ από ηον κυδικό BCD ζηον κώδικα ελέγσος ηηρ 7-ημημαηικήρ μονάδαρ
ένδειξηρ
7.6 7-ημημαηική μονάδα ένδειξηρ
7.7 Οθόνη με διόδοςρ θυηοεκπομπήρ
7.8 Χαπακηηπιζηικά 7-ημημαηικήρ οθόνηρ ένδειξηρ με L ED
7.9 Οθόνη ςγπών κπςζηάλλυν
8 σγκριηές
8.1 Σςγκπιηήρ ηάζηρ
8.2 Ψηθιακόρ ζςγκπιηήρ
8.3 Σςγκπιηήρ ηος 1-bit
8.4 Σςγκπιηήρ ηυν 2-bit
9 Πολσπλέκηες
9.1 Κςκλώμαηα πολςπλέκηη
9.2 Πολςπλέκηηρ δύο γπαμμών ζε μια
9.3 Πολςπλέκηηρ ηεζζάπυν γπαμμών ζε μια
9.4 Πολςπλέκηηρ οκηώ γπαμμών ζε μια
10 Μεηαηροπείς D/A και A/D
10.1 Αναλογικό και τηθιακό ζήμα
10.2 Μεηαηποπή τηθιακού ζήμαηορ ζε αναλογικό
10.3 Κςκλώμαηα μεηαηποπέυν D/A
10.4 Μεηαηποπή αναλογικού ζήμαηορ ζε τηθιακό
11 Μνήμες
11.1 Χαπακηηπιζηικά ηυν μνημών
11.2 Σηαηικέρ και δςναμικέρ μνήμερ
11.3 Μνήμη RAM
11.4 Μνήμερ ROM, PROM και EPROM
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα
Ημερομηνία
Ώρα εξέτασης

: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (308)
: 04 Ιουνίου 2014
: 08:00 - 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2, 5 ώρες (150 λεπτά)

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ
ΜΕΡΗ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄)
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
Τα σχεδιαγράμματα μπορούν να σχεδιαστούν με μολύβι.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνεται τυπολόγιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το μέρος Α΄ αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1.

(α) Σε τι διαφέρει μια μνήμη EEPROM από μια μνήμη EPROM;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Για πιο λόγο οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε μια μνήμη DRAM
χρειάζονται ανανέωση;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2.

(α) Να αναφέρετε δύο είδη μικροφώνων με βάση την αρχή λειτουργίας τους.
(1) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………
(β) Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά των μικροφώνων.
(1) ………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………...…………………...……
(2) ………………………………………………………………………………………
…………………………..…….……………………………………………………

3.

(α) Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας μιας ηλεκτρονικής μνήμης;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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(β) Να συσχετίσετε τη στήλη 1 με τη στήλη 2.
(1) RAM

(A) Μνήμη ανάγνωσης μόνο

(2) EEPROM

(B) Μνήμη τυχαίας προσπέλασης

(3) PROM

(Γ) Ηλεκτρικά διαγραφόμενη PROM

(4) ROM

(Δ) Προγραμματιζόμενη μνήμη ανάγνωσης μόνο

Στήλη 1

Στήλη 2

(1)
(2)
(3)
(4)

4.

Στο σχήμα 1 δίνεται κύκλωμα RC στο συνεχές ρεύμα. Ο διακόπτης Δ είναι αρχικά
ανοικτός και ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος. Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις:

Δ

R = 10 KΩ
C = 1 μF

US = 25 V

Σχήμα 1
(α) Η χρονική σταθερά τ, του κυκλώματος ισούται με :
(1)
(2)
(3)
(4)

1s
47 ms
10 ms
470 μs
……………………………………………………………………………………
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(β) Με το κλείσιμο του διακόπτη Δ, ο πυκνωτής θα φορτιστεί πρακτικά σε χρόνο
ίσο με:
(1)
(2)
(3)
(4)

Τη χρονική σταθερά του κυκλώματος
Το πενταπλάσιο της χρονικής σταθεράς
Εξαρτάται από την τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης της ηλεκτρικής πηγής.
Το γινόμενο της χωρητικότητας του πυκνωτή και της αντίστασης
…………………………………………………………………………………

5.

Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις.
(α) Απαριθμητής αποτελούμενος από 8 Φλιπ Φλοπ μπορεί να κάνει αρίθμηση
από τον αριθμό 0 μέχρι τον αριθμό:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

8
31
64
255
512

…………………………………………………………………………………………
(β) Απαριθμητής με μέτρο 40 αποτελείται από:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2 Φλιπ Φλοπ
6 Φλιπ Φλοπ
8 Φλιπ Φλοπ
16 Φλιπ Φλοπ
32 Φλιπ Φλοπ
…………………………………………………………………………………….

6.

(α) Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά σύγκρισης των λογικών οικογενειών.
(1) ……………………………………………………………………………………
………………….……………..…………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………
………………….……………..…………………………………………………
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(β) Από τα πιο κάτω να επιλέξετε δύο πλεονεκτήματα της λογικής οικογένειας
CMOS έναντι των άλλων λογικών οικογενειών:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Διαθέτουν είσοδο ωρολογίου (CLK).
Έχουν πολύ μικρή κατανάλωση ισχύος.
Είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό.
Έχουν μεγάλο όγκο τρανζίστορ και άρα η πυκνότητα ολοκλήρωσης των
κυκλωμάτων είναι μικρότερη από άλλες λογικές οικογένειες.
Έχουν κυμαινόμενη τάση τροφοδοσίας από 3 V μέχρι 15 V.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7.

Στο σχήμα 2 δίνεται το λογικό σύμβολο του αποκωδικοποιητή από τον κώδικα
BCD στον κώδικα που ελέγχει ένα ενδείκτη 7- τμημάτων.

Σχήμα 2
(α) Να δώσετε τον αριθμό που θα παριστάνει ο ενδείκτης 7-τμημάτων αν η λογική
κατάσταση των εισόδων του αποκωδικοποιητή είναι Α3Α2Α1Α0 = 0101.

Αριθμός = ………………………...
(β) Σε 7-τμηματική μονάδα ένδειξης παριστάνεται ο αριθμός 3. Ποιος είναι ο
κώδικας BDC που αντιστοιχεί στον αριθμό αυτό;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

0011
1000
1100
0100
0110

Κώδικας BDC = ………………
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8.

Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα ασύγχρονου SR Φλιπ Φλοπ με δύο πύλες
NOR.

9.

Στην είσοδο του κυκλώματος μετατροπέα D/A του σχήματος 3, εφαρμόζεται ένα
ψηφιακό σήμα με τιμή D3 D2 D1 D0 = 0001. Να υπολογίσετε την τάση εξόδου
UOUT, αν στο λογικό 1 αντιστοιχεί τάση + 5 V και στο λογικό 0 τάση 0 V.

8 kΩ

Σχήμα 3

Σχήμα 3

UOUT = …………..
Σελίδα 6 από 20
649

10. (α) Να αναφέρετε ένα πλεονέκτημα των οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) σε
σύγκριση με τις οθόνες διόδων φωτοεκπομπής (LED).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Να αναφέρετε δύο εφαρμογές των Φλιπ Φλοπ.
(1) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(2) ………………………………………………………………………………………
……………………..…………….…………………………………………………
11. Να επιλέξετε τη σωστή απαντήση.
(α) Το SR Φλιπ Φλοπ βρίσκεται στην απαγορευμένη κατάσταση, όταν οι είσοδοι
του βρίσκονται στα λογικά επίπεδα:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

S = 0, R = 0
S = 1, R = 0
S = 1, R = 1
S = 0, R = 1
Κανένα από τα πιο πάνω. Το SR Φλιπ Φλοπ δεν έχει καμιά
απαγορευμένη κατάσταση.
……………………………………………………………………………………

(β) Το JK Φλιπ Φλοπ βρίσκεται στην κατάσταση μνήμης (Memory), όταν οι
είσοδοι του βρίσκονται στα λογικά επίπεδα:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

J = 0, Κ = 0
J = 1, Κ = 0
J = 1, Κ = 1
J = 0, Κ = 1
Κανένα από τα πιο πάνω. Το JK Φλιπ Φλοπ αντίθετα με το SR Φλιπ
Φλοπ δεν μπορεί να βρεθεί στην κατάσταση μνήμης.
……………………………………………………………………………………
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12. Στο σχήμα 4 δίνεται το κύκλωμα JK Φλιπ Φλοπ με τις δύο εισόδους συνδεδεμένες
στο λογικό 1.

Σχήμα 4
(α) Να αναφέρετε τι θα συμβεί στις εξόδους του όταν εφαρμόσουμε παλμούς
χρονισμού στην είσοδο του ωρολογίου (CLK).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Να υπολογίσετε τη συχνότητα της εξόδου Q του Φλιπ Φλοπ, αν η συχνότητα
των παλμών του ωρολογίου (CLK) είναι 100 kHz.

fQ = …………
ΜΕΡΟΣ Β΄ - Το μέρος Β΄ αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. (α) Στο σχήμα 5 δίνεται το λογικό σύμβολο και τα χρονικά διαγράμματα εισόδου
σύγχρονου JK Φλιπ Φλοπ που χρονίζεται στα θετικά μέτωπα των παλμών
του ωρολογίου (CLK). Να σχεδιάσετε το χρονικό διάγραμμα της εξόδου Q του
Φλιπ Φλοπ για 4 χρονικούς παλμούς του ωρολογίου (CLK). Η αρχική
κατάσταση της εξόδου Q του Φλιπ Φλοπ είναι το λογικό 0 (RESET).

Σχήμα 5
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(β) Στο σχήμα 6 δίνεται το λογικό σύμβολο και τα χρονικά διαγράμματα των
εισόδων σύγχρονου D Φλιπ Φλοπ που χρονίζεται στα αρνητικά μέτωπα των
παλμών του ωρολογίου (CLK). Να σχεδιάσετε το χρονικό διάγραμμα της
εξόδου Q για 4 χρονικούς παλμούς του ωρολογίου (CLK). Η αρχική κατάσταση
της εξόδου Q είναι το λογικό 0 (RESET).

Σχήμα 6
14. (α) Με τη χρήση του D Φλιπ Φλοπ του σχήματος 7, να σχεδιάσετε το λογικό
κύκλωμα καταχωρητή 4 bit με διαδοχική είσοδο και παράλληλη έξοδο.

Σχήμα 7
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(β) Στο σχήμα 8 δίνεται το λογικό κύκλωμα κυκλικού ολισθητή 4-bit.

Σχήμα 8
Να συμπληρώσετε στο πίνακα 1 το περιεχόμενο του ολισθητή για τέσσερις (4)
παλμούς του ωρολογίου (CLK) . Το αρχικό περιεχόμενο του ολισθητή είναι
Q3 Q2Q1Q0 = 0001.
CLK

Q0

Q1

Q2

Q3

0

1

0

0

0

1
2
3
4
Πίνακας 1
15. Στο σχήμα 9 δίνεται το κύκλωμα ασύγχρονου δυαδικού απαριθμητή.

Σχήμα 9

(α) Να αναφέρετε την κατεύθυνση αρίθμησης του απαριθμητή.
…………………………………………………………………………………………
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(β) Στο σχήμα 10 να σχεδιάσετε τα χρονικά διαγράμματα των εξόδων Q του
απαριθμητή για 4 παλμούς του ωρολογίου (CLK). Η αρχική κατάσταση του
απαριθμητή είναι η RESET.

Σχήμα 10
(γ) Να συμπληρώσετε τον πίνακα λειτουργίας του απαριθμητή για 4 παλμούς του
ωρολογίου (CLK) (πίνακας 2).
Ρολόι
(CLK)
A/A

Q1

Q0

0

0

0

1
2
3
4
Πίνακας 2
16. Στο σχήμα 11 δίνεται το λογικό σύμβολο και ο πίνακας λειτουργίας του ψηφιακού
συγκριτή που συγκρίνει δύο αριθμούς του 1-bit.
ΕΙΣΟΔΟΙ

ΕΞΟΔΟΙ

A

B

X

Y

Z

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0
Σχήμα 11
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(α) Να δώσετε τις λογικές συναρτήσεις των τριών εξόδων του συγκριτή.
Υ = ………………………
Χ = ………………………
Ζ = ………………………
(β) Στο σχήμα 12 δίνονται τα χρονικά διαγράμματα των εισόδων του ψηφιακού
συγκριτή 1-bit. Να σχεδιάσετε τα λογικά διαγράμματα των τριών εξόδων του
συγκριτή, Χ, Υ και Ζ.

A

B

X

Y

Z

Σχήμα 12
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Το μέρος Γ΄ αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Στο σχήμα 13 δίνεται το λογικό σύμβολο και ο πίνακας αληθείας του πολυπλέκτη
δυο γραμμών σε μια (2Χ1).

Υ

S

Y

0

D0

1

D1

Σχήμα 13
(α) Να δώσετε τη λογική συνάρτηση της εξόδου Y.
Υ = ………………………….……
(β) Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα του πολυπλέκτη.
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(γ) Στο σχήμα 14 δίνονται τα χρονικά διαγράμματα των εισόδων πολυπλέκτη
2Χ1. Να σχεδιάσετε το χρονικό διάγραμμα της εξόδου Υ του πολυπλέκτη.

D0

D1

S

Y

Σχήμα 14
18. Στο σχήμα 15 δίνεται το λογικό σύμβολο και ο πίνακας λειτουργίας
αποκωδικοποιητή 2-bit σε 4 γραμμές.
Είσοδοι

Έξοδοι

Α1

Α0

Υ3

Υ2

Υ1

Υ0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

Σχήμα 15
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(α) Να δώσετε τις λογικές συναρτήσεις των τεσσάρων εξόδων του.
Y0 = ………………………………..
Y1 = ………………………………..
Y2 = ………………………………..
Y3 = ………………………………..
(β) Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωμα του αποκωδικοποιητή 2-bit σε 4 γραμμές.

(γ) Να υπολογίσετε το μέγιστο αριθμό εξόδων αποκωδικοποιητή όταν ο κώδικας
εισόδου είναι 4 bit.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

--------------- Τέλος Εξέτασης ---------------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος

I

U
R

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

T

1
f

ΠΥΚΝΩΤΕΣ
Χρονική σταθερά κυκλώματος RC
ΠΗΝΙΑ
Χρονική σταθερά κυκλώματος RL
ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΛ (BOOLE)
Αξίωμα της αντιμετάθεσης

Α+Β=Β+Α
Α. Β=Β. Α

Αξίωμα του προσεταιρισμού

A.B.C=(A.B).C=A.(B.C)
A+B+C=(A+B)+C= A+( B+C)

Αξίωμα του επιμερισμού

A.(B+C)=A.B+A.C

Κανόνες της άλγεβρας Boole

Α+0=Α
Α+1=1
Α.0=0
Α.1=Α
Α+Α =Α
Α+Α =1
Α.Α=Α
Α.Α=0
Α =Α
A+AB =A
A+AB=A+B
(Α+Β).(Α+C)=A+B.C

Θεώρημα Ντε Μόργαν (De Morgan)

A+B=A.B
A.B=A+B
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ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
Πύλη AND

Y=A.B

Πύλη OR

Y=A+B

Πύλη NOT

Y=A

Πύλη NAND

Y=A.B
Y=A+B

Πύλη NOR
Πύλη EXLUCIVE OR

Y=AB

Πύλη EXCLUSIVE NOR

Y=AB

ΠΟΛΥΔΟΝΗΤΕΣ
Κύκλος Δράσης
ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ
Μέγιστο μέτρο απαριθμητή
Μέγιστη συχνότητα αρίθμησης ασύγχρονου
απαριθμητή
Συχνότητα παλμών στην έξοδο που δίνει το
περισσότερο σημαντικό ψηφίο απαριθμητή
με μέτρο Ν
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ
Συχνότητα κυκλικού απαριθμητή
Συχνότητα απαριθμητή Τζόνσον (Johnson)
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A
Μετατροπέας D/A με σταθμισμένες
αντιστάσεις και τελεστικό ενισχυτή

Uout   Uin
Uout   Uin

Μετατροπείς D/A με κλιμακωτό δίκτυο
αντιστάσεων και τελεστικό ενισχυτή

Uout 

Rf
8R

(8D3  4 D2  2 D1  D0 )

Rf

1
1
1
( D3  D2  2 D1  D0 )
2R
2
4
8

RUin
1
1
1
( D3  D2  D1  D0 )
2
2
4
8

Ανάλυση
Ανάλυση %
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ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (309)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1
1.1
1.2

Εισαγωγή – Σκελετός του κτιρίου
Συσχετισμός αρχιτεκτονικών σχεδίων και σκελετού του κτιρίου
Επιμέρους δομικά στοιχεία

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Στοιχεία του Κανονισμού Σκυροδέματος και του Σεισμικού Κώδικα
Σκυρόδεμα και Χάλυβας
Επικαλύψεις οπλισμού
Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ράβδων του κύριου οπλισμού
Κανονισμοί αποκοπής οπλισμού
Συνδετήρες

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Θεμέλια
Είδη πεδίλων
Ξυλότυπος θεμελίωσης
Κεντρικά φορτισμένο πέδιλο σε κάτοψη και τομή
Συνδετήρια δοκός ( θεμελιοδοκός ) με δύο πέδιλα σε κάτοψη και κατά μήκος τομή
Σχέδιο χάραξης και εκσκαφής πεδίλων

4
4.1

Υποστυλώματα (Κολόνες)
Κατασκευαστικές διατάξεις του Σεισμικού Κώδικα για τον οπλισμό των
υποστυλωμάτων
Σκαριφήματα υποστυλωμάτων με διαφορετικές μορφές και διάταξη συνδετήρων
Κατακόρυφη και οριζόντια τομή κολόνας ορθογωνικής διατομής
Κατακόρυφη και οριζόντια τομή αντισεισμικού τοιχίου
Κατακόρυφη και οριζόντια τομή κολόνας ορθογωνικής διατομής σε ισόγειο και
όροφο

4.2
4.3
4.4
4.5

5.4
5.5
5.6
5.7

Δοκοί
Σκαριφήματα δοκών με ένα ή περισσότερα ανοίγματα – Οπλισμός
Κανόνες αποκοπής και αγκύρωσης του διαμήκους οπλισμού
Κατασκευαστικές διατάξεις του Κανονισμού Σκυροδέματος και του Σεισμικού
Κώδικα για δοκούς
Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές αμφιέρειστης δοκού και αναπτύγματα οπλισμού
Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές συνεχόμενης δοκού και αναπτύγματα οπλισμού
Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές προέχουσας δοκού και αναπτύγματα οπλισμού
Κατάλογοι οπλισμού

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Πλάκες
Σκαριφήματα πλακών
Οπλισμός
Κανόνες αποκοπής του κύριου οπλισμού
Σκαρίφημα ξυλοτύπου πλάκας μικρής κατοικίας
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου αμφιέρειστης πλάκας
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου τετραέρειστης πλάκας
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου συνεχόμενης πλάκας
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου προέχουσας πλάκας

5
5.1
5.2
5.3
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7
7.1
7.2
7.3

Κλίμακες ( Σκάλες ), Κλιμακοστάσια
Κάτοψη και κατά μήκος τομή ευθύγραμμης κλίμακας
Κάτοψη και κατά μήκος τομή κλίμακας με στροφή και πλατύσκαλο
Αναπτύγματα οπλισμού κλιμάκων

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο
κάτω:
• Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία,
σβηστήρι)
• Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

: ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΤΡΙΤΗ, 28 ΜΑΪΟΥ 2013

ΩΡΑ

: 11.00 - 13.30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α΄ και Β΄), 1 σελίδα (Α4), τα φύλλα
σχεδίασης 1, 2, 3, και 4 (Α3).

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
•

Το εξεταστικό δοκίμιο

•

Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της,
να επισυναφθούν τα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Να λύσετε όλες τις ασκήσεις.
1. Οι ασκήσεις 1 και 2 του Μέρους Α΄ να λυθούν στο φύλλο σχεδίασης 1.
2. Οι ασκήσεις 3 και 4 του Μέρους Α΄ να λυθούν στο φύλλο σχεδίασης 2.
3. Η άσκηση 5 του Μέρους Β΄ να λυθεί στο φύλλο σχεδίασης 3.
4. Η άσκηση 6 του Μέρους Β΄ να λυθεί στο φύλλο σχεδίασης 4.

5. Να αναγράψετε τα στοιχεία σας και στα 4 φύλλα σχεδίασης.
6. Να αναγραφούν τίτλοι όπου χρειάζεται.
7. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραμμογραφίας και γραφής
γραμμάτων και αριθμών.
8. ∆ιαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις.
9. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
10. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου.
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ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ (310)
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
Διάπκεια εξέηαζηρ: Δύο (2) ώπερ και ηπιάνηα (30) λεπηά
ΕΞΕΣΑΣΕΑ ΤΛΗ
1. Ειζαγωγή
Φςζικέρ ιδιόηηηερ

4. Φωρ

:

–

12. Σεσνηηή επεξεπγαζία-Μέθοδοι ηεσνηηήρ επεξεπγαζίαρ
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καθώρ και αναθοπά ζε
άλλα οπγανικά ςλικά όπωρ: ελεθανηόδονηο, κέλςθορ ηηρ σελώναρ, απολιθωμένο ξύλο.

:

:

(cabouchon)

(cabouchon)
(brilliant cut)
(emerald cut)
(mixed/fancy cut)

15. Πεπιγπαθή, θςζικέρ ιδιόηηηερ, ιδιαίηεπα σαπακηηπιζηικά και αναγνώπιζη ηων
πολύηιμων λίθων:
Διαμάνηι
Ροςμπίνι
Ζαθείπι
Σμαπάγδι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθηµα: ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ [310]
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 4 Ιουνίου, 2014
08:00 – 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 13 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΜΕΡΟΣ Αʹ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Βʹ

	
  

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις πάνω στο εξεταστικό δοκίµιο.

ΜΕΡΟΣ Αʹ: Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις δέκα (10) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.
	
  

ΜΕΡΟΣ Βʹ: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις /ασκήσεις.
Να απαντήσετε/λύσετε και τις τέσσερις (4) ερωτήσεις/ασκήσεις.
Η κάθε ερώτηση/άσκηση βαθµολογείται µε δεκαπέντε (15) µονάδες.

Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Να απαντήσετε και τις δέκα (10) ερωτήσεις.

	
  

Η κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.
1. (α) Να αναφέρετε το οπτικό φαινόµενο που παρουσιάζει ο λίθος στην Εικόνα 1.
•

.......................................................

(β) Να κατονοµάσετε δύο (2) λίθους που παρουσιάζουν αυτό το οπτικό φαινόµενο.
•

........................................................

•

........................................................

(γ) Να αναφέρετε άλλα δύο (2) οπτικά φαινόµενα που οφείλονται στην ανάκλαση.
•

....................................................

•

....................................................

Εικόνα 1
2. Να γράψετε τον ορισµό για τις δύο (2) πιο κάτω έννοιες:
• Σύνθετος λίθος
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
• Συνθετικός λίθος
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Να κατονοµάσετε δύο λίθους που κόβονται σε:
• Καποσιόν

………………………..,

………………………..

• Έδρες

………………………..,

………………………..
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4. Να συµπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη
από τον ΠΙΝΑΚΑ 1 που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
αδαµάντινη, το ρουµπίνι, λάµψη, φωτός, φωτεινής, το διαµάντι,
µαργαριταριού, διαφάνεια, ιριδισµός, σκληρότητα
(α) Ανάκλαση είναι η επιστροφή από µια επιφάνεια ορισµένης ποσότητας
....................., που πέφτει πάνω σε αυτή.
(β) .................... είναι η επιφανειακή γυαλάδα του λίθου και εξαρτάται από το δείκτη
διάθλασής του, καθώς και από το γυάλισµά του.
(γ) Μάτι της γάτας είναι η εµφάνιση µιας …………….. δέσµης κατά µήκος της
επιφάνειας ενός πολύτιµου λίθου που είναι κοµµένη σε καποσιόν.
(δ) Ένα παράδειγµα πολύτιµου λίθου µε πολύ µεγάλη λαµπερότητα είναι
........................... .
(ε) Η ικανότητα ενός λίθου να επιτρέπει στο φως να τον διαπερνά, ονοµάζεται
....................... .
(στ) Η πολύ µεγάλη λάµψη που παρουσιάζει το διαµάντι ονοµάζεται ………………….. .
(ζ) Μαργαρώδης είναι η λάµψη του ………………...... .
(η) Το οπτικό φαινόµενο που παρατηρείται όταν το φως ανακλάται στον οπάλιο,
ονοµάζεται ……………………. .

5. (α) Να αναφέρετε δύο (2) λόγους για τους οποίους γίνεται η τεχνητή επεξεργασία σε
πολύτιµους λίθους.
• ................................................................................................................................
................................................................................................................................
• ................................................................................................................................
................................................................................................................................
(β) Να εξηγήσετε πότε η τεχνητή επεξεργασία θεωρείται παράνοµη πρακτική.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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6. Να αντιστοιχίσετε τις οκτώ (8) εικόνες που βλέπετε στη ΣΤΗΛΗ Α µε την ορθή
ονοµασία τους που βρίσκεται στη ΣΤΗΛΗ Β, στον πίνακα αντιστοίχισης που ακολουθεί.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

Α. Σµαράγδι
1.

Β. Οπάλιο

2.

Γ. Μαργαριτάρι
3.

Δ. Αµέθυστος
4.

Ε. Διαµάντι

5.

ΣΤ. Κοράλι
6.

Ζ. Ζαφείρι
7.

Η. Μάτι της γάτας

8.

Θ. Μάτι του τίγρη
Ι. Ρουµπίνι

Πίνακας αντιστοίχισης της ΣΤΗΛΗΣ Α µε τη ΣΤΗΛΗ Β

1…….., 2……., 3…….., 4……., 5……., 6……., 7……., 8…….
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7. Να υπογραµµίσετε την ορθή φράση για να συµπληρωθούν οι πιο κάτω προτάσεις:
(α) Οργανικά είδη είναι
• αυτά που προέρχονται από ζωντανούς οργανισµούς.
• όλα τα ορυκτά που βρίσκονται στην φύση.

(β) Το κεχριµπάρι είναι
•

ορυκτός λίθος.

•

απολιθωµένη ρετσίνα (πίσσα δέντρων).

(γ) Το κοράλλι κόβεται
• σε χάντρες, σε σχήµα καπουσόν, σε κάµεο (ανάγλυφα).
• σε έδρες για να αναδεικνύεται η οµορφιά του.

(δ) Μπαρόκ ονοµάζονται τα µαργαριτάρια
•

που είναι κοµµένα σε συγκεκριµένα σχήµατα (στρογγυλά, οβάλ κλπ).

•

µε ακανόνιστο σχήµα.

8. Να υπογραµµίσετε πιο κάτω στον ΠΙΝΑΚΑ 2 τα τέσσερα (4) οπτικά φαινόµενα που
µπορούν να παρατηρηθούν σε έναν πολύτιµο λίθο µε το πολαρισκόπιο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Α. Αστερισµός
Β. Μονοθλαστικότητα
Γ. Λάµψη
Δ. Διπλοθλαστικότητα
Ε. Σχισµός
Ζ. Ισοτροπισµός
Η. Ανισοτροπισµός
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9. (α) Στην Εικόνα 2 φαίνονται τέσσερα χαρακτηριστικά έγκλειστα που µπορεί ο
γεµολόγος να παρατηρήσει µε τη βοήθεια της µεγένθυνσης.

Να κατονοµάσετε το είδος του εγκλείστου για την κάθε φωτογραφία.

Έγκλειστο α

Έγκλειστο β

.................................................

...............................................

Έγκλειστο γ

Έγκλειστο δ

................................................

................................................

Εικόνα 2

(β) Να κατονοµάσετε δύο όργανα µεγένθυνσης
•

..................................................

•

..................................................
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10. (α) Να κατατάξετε στον ΠΙΝΑΚΑ 3 τους πιο κάτω λίθους κατά σειρά βαθµού
σκληρότητας αρχίζοντας από τον πιο σκληρό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
•
•
•
•
•
•

Κορούνδιο
Σαπουνόπετρα
Χαλαζίας
Διαµάντι
Τοπάζι
Γύψος

1…………………..…
2………………..……
3………………..……
4……………………..
5…………………......
6……………………..
	
  

(β) Να κατονοµάσετε δύο (2) µεθόδους µέτρησης της	
   σκληρότητας ενός λίθου.
• ……………………………………………………………………………..
	
  
• ……………………………………………………………………………..

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Να απαντήσετε και τις τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Η κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε 15 µονάδες.
11. 	
  Στην Εικόνα 3 φαίνονται οι δύο µέθοδοι υπολογισµού του ειδικού βάρους των
πολύτιµων λίθων.

!

Μέθοδος Α

Μέθοδος Β

Υδροστατική µέθοδος

Μέθοδος των Βαρέων Υγρών
	
  

Εικόνα 3
(α) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποια από τις δύο µεθόδους θεωρείται η πιο
ακριβής.
(Μονάδες 2)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(β) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποια από τις δύο µεθόδους θεωρείται
καταλληλότερη για τον υπολογισµό του ειδικού βάρους ενός κρυστάλλου µε
ακανόνιστο σχήµα.
(Μονάδες 2)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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(γ) Να περιγράψετε µια από τις δύο µεθόδους υπολογισµού του ειδικού βάρους ενός
λίθου όπως φαίνονται στην Εικόνα 3.
(Μονάδες 6)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(δ) Να υπογραµµίσετε την ορθή φράση για να συµπληρωθούν οι πιο κάτω προτάσεις.
(Μονάδες 5)
i. Το ειδικό βάρος κάθε πολύτιµου λίθου
•

έχει υπολογιστεί και είναι καταγραµµένο σε ειδικούς πίνακες.

•

πάντα πρέπει να υπολογίζεται γιατί αλλάζει.

ii. Όταν γνωρίζουµε τη µάζα και τον όγκο ενός λίθου, µπορούµε να
υπολογίσουµε την πυκνότητα του,
• προσθέτοντας τη µάζα στον όγκο του.
• διαιρώντας τη µάζα (βάρος) του µε τον όγκο του.
iii. Το ειδικό βάρος ενός λίθου
• είναι σηµαντικό για την αναγνώριση της ταυτότητάς του.
• δεν είναι σηµαντικό για την αναγνώριση της ταυτότητάς του.
iv. Τα βαρέα υγρά πρέπει πάντοτε να φυλάγονται σε σκοτεινό µέρος
• γιατί εξατµίζονται.
• γιατί µαυρίζουν.
v. Τα βαρέα υγρά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για λίθους
• που είναι πορώδεις.
• που είναι κοµµένοι σε έδρες.
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12. (α) Να κατονοµάσετε
• το γεµολογικό όργανο µελέτης στην Εικόνα 4

................................................

• τα τρία µέρη που υποδεικνύονται µε βέλη και να εξηγήσετε το ρόλο του
καθενός στη λειτουργία του γεµολογικού οργάνου µελέτης.
(Μονάδες 4)
(5α).................................................................................................................................
(5β).................................................................................................................................
(5γ).................................................................................................................................
(5α)

(5β)

(5γ)

Εικόνα 4
(β) Να εξηγήσετε πώς µπορεί να εξακριβωθεί µε το πιο πάνω γεµολογικό όργανο
µελέτης, αν ένας λίθος είναι διχρωικός.
(Μονάδες 3)
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..……
……………………….……………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…
……………………….………………………………………………………………………….
(γ) Να κατονοµάσετε δύο γεµολογικά όργανα µε τα οποία µπορούµε να διαπιστώσουµε
αν ένας λίθος είναι διπλοθλαστικός.
(Μονάδες 2)
• .........................................................
• .........................................................
(δ) Να γράψετε τον ορισµό του πλεοχρωισµού.

(Μονάδες 3)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………..
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(ε) Να εξηγήσετε γιατί ένας άχρωµος λίθος δεν παρουσιάζει πλεοχρωισµό.
(Μονάδες 3)
………………………………………………………………………………………………..……

13. Σας δίνονται οι πιο κάτω προτάσεις. Να σηµειώσετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ στο κουτί
που βρίσκεται δίπλα από την κάθε πρόταση.
(Μονάδες 15)
•

Το φως είναι ενέργεια που µεταδίδεται µέσω του διαστήµατος µε
µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

•

Το φυσικό ορατό φως αποτελείται από ένα χρώµα, το λευκό.

•

Το φως ταξιδεύει σε όλες τις κατευθύνσεις σε καµπύλες γραµµές.

•

Κατά την κοπή των πολύτιµων λίθων λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος
και τα σχήµατα κοπής ώστε να αναδεικνύεται η οµορφιά τους.

•

Με την ηλεκτροµαγνητική θεωρία µπορούν να εξηγηθούν φαινόµενα
όπως η ανάκλαση, η διάθλαση και η πόλωση του φωτός.

•

Διάθλαση είναι η αλλαγή της κατεύθυνσης του φωτός όταν αυτό
περνά µεταξύ δύο µέσων µε διαφορετική οπτική πυκνότητα.

•

Ο δείκτης διάθλασης ενός λίθου είναι η µέτρηση του βαθµού µε τον
οποίο παρεκκλίνουν ή διαθλώνται οι ακτίνες του φωτός που κτυπούν
πάνω σε αυτό.

•

Στη Γεµολογία µπορεί να προσδιοριστεί ο δείκτης διάθλασης ενός
πολύτιµου λίθου µέσω του πολαρισκοπίου.

•

Το πολαρισκόπιο είναι ένα γεµολογικό όργανο που έχει δύο
πολωτικά φίλτρα σε διασταύρωση.

•

Οι όροι «ανισοτροπισµός» και «διπλοθλαστικότητα» είναι συνώνυµοι.

•

Το διαµάντι είναι διπλοθλαστικός λίθος.

•

Τα διαθλασίµετρα λειτουργούν µε βάση την αρχή της ολικής
εσωτερικής ανάκλασης.

•

Με το φασµατοσκόπιο παρατηρείται το χρωµατικό φάσµα.

•

Όλοι οι πολύτιµοι λίθοι έχουν χρωµατικό φάσµα.

•

Με το φίλτρο του Τσέλσι γίνεται η αναγνώριση του διαµαντιού.
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14. Στην Εικόνα 5 φαίνεται µέρος πιστοποιητικού γνησιότητας ενός διαµαντιού µε βάση
τα διεθνή πρότυπα.

	
  

Εικόνα 5
(α) Σύµφωνα µε το πιο πάνω πιστοποιητικό γνησιότητας να αναφέρετε:
(Μονάδες 4)
•
•
•
•

Το είδος κοπής του διαµαντιού
Το βαθµό καθαρότητάς του
Το χρώµα του
Το βάρος του σε καράτια

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
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(β) Να αναφέρετε
(Μονάδες 8)
• δύο άλλες κατηγορίες καθαρότητας ενός διαµαντιού.
…………………………………………………………………………………………………
• δύο άλλα είδη κοπής που θα µπορούσε να έχει το διαµάντι.
…………………………………………………………………………………………………
• για ποιο λόγο το διαµάντι δεν µπορεί να κοπεί σε σχήµα καποσιόν.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• τέσσερις άλλους πολύτιµους λίθους για τους οποίους µπορεί ένας
γεµολόγος να παρέχει πιστοποιητικό γνησιότητας.
…………………………………………………………………………………………………
…...…...………………………………………………………………………….……………

(γ) Να υπολογίσετε το κόστος του διαµαντιού που εµφανίζεται στο πιστοποιητικό
γνησιότητας της Εικόνας 5 όταν η τιµή πώλησής του στην αγορά είναι €40 / καράτι.
(Μονάδες 3)
………………………………………………………………................………………………………

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (311)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Εισαγωγή, σκοπός του μαθήματος, ιστορική αναδρομή της εξέλιξης
Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας στην Κύπρο
Οργανόγραμμα διοίκησης ξενοδοχειακής μονάδας
Μέτρα ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής και εργονομίας στους χώρους εργασίας

της

Κλιματισμός – Θέρμανση, ψύξη (ύγρανση, αφύγρανση, αερισμός, φιλτράρισμα, ανάμειξη
αέρα και εξαερισμός)
Συστήματα κεντρικής θέρμανσης με νερό
Σκοπός – Κατηγορίες – Κατασκευή – Κύρια μέρη – Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος –
Βλάβες – Συντήρηση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με νερό
Συνδυασμένα συστήματα κεντρικής θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη – Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες
– Συντήρηση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού
Θερμαντικές απώλειες χώρου (Υπολογισμοί)
Επιθυμητή θερμοκρασία, θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ροή της θερμότητας διαμέσου
στερεών τοιχωμάτων, προσαυξήσεις επί των απωλειών θερμότητας, θέρμανση του
εισερχόμενου αέρα, έντυπο υπολογισμού θερμικών απωλειών
Επιλογή μηχανημάτων
Επιλογή από πίνακες κατασκευαστών για συστήματα κεντρικής θέρμανσης με νερό, λέβητα,
καυστήρα, θερμαντικών σωμάτων, κυκλοφορητών, δοχείων διαστολής
Συστήματα κεντρικής θέρμανσης με αέρα
Εισαγωγή – Ορισμοί
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή - Κύρια μέρη – Εγκατάσταση - Λειτουργία -Έλεγχος – Βλάβες –
Συντήρηση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με αέρα
Υπολογισμοί – Επιλογή Μηχανημάτων και Διαστασιολόγηση των Συστημάτων κεντρικής
θέρμανσης με αέρα
Απαιτούμενη ποσότητα αέρα, επιλογή κατάλληλου αερολέβητα (αερόθερμου), μονάδας
αεροχειρισμού και ανεμιστήρων, διαστασιολόγηση αγωγών και στομίων
Συστήματα ψύξης
Θεωρία και βασικοί κανόνες
Σύσταση του αέρα – Χαρακτηριστικά του αέρα – Συνθήκες άνεσης σε κλειστούς χώρους,
ψυκτικά μέσα, ψυκτικός κύκλος, ψυκτικές εγκαταστάσεις συμπίεσης. Συσκευές και
μηχανήματα κλιματισμού (συμπιεστές, συμπυκνωτές (υγροποιητές), εξατμιστές,
ανεμιστήρες, ψύκτες νερού (Water Chillers), αντλίες θερμότητας (Heat pump)), όργανα
ρύθμισης και ελέγχου
Συστήματα κλιματισμού
Σκοπός και είδη των συστημάτων κλιματισμού – Τοπικά και κεντρικά συστήματα κλιματισμού
Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη – Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες –
Συντήρηση των τοπικών μονάδων κλιματισμού - ψύξης
Σκοπός – Κατασκευή – Κύρια μέρη – Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος –Βλάβες –
Συντήρηση των κεντρικών συστημάτων κλιματισμού - ψύξης
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Σκοπός – Κατασκευή – Κύρια μέρη – Εγκατάσταση – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες –
Συντήρηση των πολυδιαιρούμενων κεντρικών συστημάτων κλιματισμού– ψύξης. (VRV)
Συνδυασμένα συστήματα κλιματισμού (Θέρμανση – Ψύξη)
Σκοπός – Είδη των συνδυασμένων συστημάτων κλιματισμού, συστήματα αερίου – νερού –
αέρα, συστήματα αερίου – αέρα, λειτουργία συνδυασμένου συστήματος λέβητα – ψύκτη
Συστήματα αερισμού και εξαερισμού
Σκοπός – Είδη – Κατασκευή – Κύρια μέρη – Εγκατάσταση-–Έλεγχος – Λειτουργία – Βλάβες
– Συντήρηση συστημάτων αερισμού και εξαερισμού χώρων
Εξαερισμός χώρων με ειδικές συνθήκες (κουζίνες, αποχωρητήρια, μηχανοστάσια, χώροι
στάθμευσης)
Απλές μέθοδοι υπολογισμού της ποσότητας αέρα για αερισμό και εξαερισμό χώρων
Όργανα αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων Κλιματισμού – Θέρμανσης,
ψύξης, ύγρανσης, αφύγρανσης, αερισμού και εξαερισμού
Αναγκαιότητα και χρήση των οργάνων αυτοματισμού και ελέγχου
Είδη, λειτουργία εγκατάσταση και χρήση των οργάνων αυτοματισμού και ελέγχου Βαλβίδες
διοδικές ή τριοδικές, ηλεκτροκίνητες, θερμοστάτες (επαφής, εμβυθισμένος, χώρου,
διαφορικός), χρονοδιακόπτης και προγραμματιστής, βαλβίδες ασφάλειας, αυτόματου
εξαερισμού, πτώσης πίεσης, ανακούφισης, διαχωριστήρας αέρα, μανόμετρα και θερμόμετρα
Ψυγεία - Ψυκτικοί θάλαμοι
Ψυκτικός κύκλος, κατηγορίες ψυγείων, τύποι ψυκτικών θαλάμων,
Βασικά μέρη – Λειτουργία – Έλεγχος – Βλάβες – Συντήρηση ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων
Ανελκυστήρες - Ανυψωτικά μηχανήματα
Εισαγωγή – Ορισμοί – Βασικές έννοιες, Κύρια μέρη, Μέτρα ασφάλειας – Υφιστάμενη
Νομοθεσία
Εφεδρικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας σε ξενοδοχεία
Εισαγωγή – Ορισμοί – Βασικές έννοιες
Πετρελαιομηχανές – Κύρια συστήματα – Λειτουργία – Βλάβες- Επιδιόρθωση - Συντήρηση
συστημάτων πετρελαιομηχανής
Προστασία του περιβάλλοντος
Εισαγωγή – Ορισμοί – Βασικές έννοιες, – Επίδραση της βιομηχανικής ανάπτυξης στο
περιβάλλον, – Περιβαλλοντικά προβλήματα – Μέτρα αντιμετώπισης τους - Υφιστάμενη
Νομοθεσία, – Μέτρα ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης, – Εναλλακτικές – ήπιες πηγές
ενέργειας
Ολοκληρωμένα συστήματα αυτόματου ελέγχου των λειτουργιών συστημάτων
ξενοδοχειακών μονάδων
Ορισμοί, επίπεδα αυτοματισμού, τα μέρη του συστήματος, κατηγορίες συστημάτων,
αισθητήρια, μονάδες ελέγχου
Οργάνωση εργασίας
Εισαγωγή – Ορισμοί – Βασικές έννοιες, είδη και στάδια συντήρησης, οργάνωση χώρων
εργασίας, οργάνωση προσωπικού του τμήματος συντήρησης
Κοστολόγηση υδραυλικών, θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων
Εισαγωγή – Ορισμοί – Βασικές έννοιες
Κόστος προϊόντος - υπηρεσίας, έξοδα, συστήματα κοστολόγησης,
κοστολόγησης εργασιών και συντήρησης
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υπολογισμοί

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης : Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013
11:00 – 13:30
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και έξι (6) σελίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α: Δώδεκα (12) ερωτήσεις .
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1- 5 να γράψετε την ορθή απάντηση.
1.

Στα συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης - ψύξης παρατηρείται υγροποίηση των
υδρατμών του αέρα όταν το σύστημα λειτουργεί:
(α) στη θέρμανση
(β) στην ψύξη
(γ) στη θέρμανση και στην ψύξη
(δ) ούτε στη θέρμανση ούτε στην ψύξη

2.

Η ηχομόνωση των αεραγωγών κλιματισμού τοποθετείται:
(α) στο εξωτερικό των αεραγωγών
(β) στο εσωτερικό των αεραγωγών
(γ) κάτω από τη θερμική μόνωση
(δ) πάνω από τη θερμική μόνωση

3.

Στο Σχήμα 1 εικονίζεται μια:
(α) μονόδρομη βαλβίδα
(β) διοδική βαλβίδα
(γ) τριοδική βαλβίδα
(δ) βαλβίδα ασφαλείας

Σχήμα 1
4.

Τα μέσα μεταφοράς της θερμότητας που χρησιμοποιούνται στις κεντρικές
θερμάνσεις είναι:
(α) νερό, αέρας και λάδι
(β) νερό, αέριο και ατμός
(γ) νερό, αέρας και ατμός
(δ) νερό, ατμός και λάδι
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5.

ΟΙ αεραγωγοί (φουγάρα) στα συστήματα κλιματισμού κατασκευάζονται από:
(α) πολυστερίνη
(β) χυτοσίδηρο
(γ) γαλβανισμένη λαμαρίνα
(δ) σμαλτωμένο χάλυβα

6.

Να συσχετίσετε τα μέρη ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης που αναγράφονται
στη στήλη Α, με τις λειτουργίες τους, που αναγράφονται στη στήλη Β.
Στήλη Α
(α) θερμαντικό σώμα
(β) κυκλοφορητής
(γ) λέβητας
(δ) θερμοστάτης χώρου

7.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Στήλη Β
καίει το καύσιμο υλικό
αποδίδει τη θερμότητα στο χώρο
κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο
θερμαίνει το νερό
κυκλοφορεί το μέσο μεταφοράς της θερμότητας
ρυθμίζει τη θερμοκρασία του δωματίου

Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τα τέσσερα (4) εξαρτήματα που φαίνονται
στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2
8.

Να γράψετε δύο (2) χαρακτηριστικά του αέρα που συμβάλουν σε ένα άνετο και
υγιεινό περιβάλλον.
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9.

Στο Σχήμα 3 φαίνεται μια συσκευή κλιματισμού στοιχείου-ανεμιστήρα (FCU).
Να ονομάσετε τέσσερα (4) από τα αριθμημένα μέρη της.

Σχήμα 3
10.

Να γράψετε δύο (2) λόγους που επιβάλλουν τη χρήση των συστημάτων
εξαερισμού στις κουζίνες των ξενοδοχείων.

11.

Να γράψετε τέσσερις (4) ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα νέα ψυκτικά ρευστά
που χρησιμοποιούνται στα ψυκτικά συστήματα.

12.

Στο Σχήμα 4 φαίνονται τρεις συσκευές.
(α) Να ονομάσετε τις συσκευές 1, 2 και 3
(β) Να γράψετε σε ποια συστήματα χρησιμοποιούνται οι συσκευές αυτές.

Σχήμα 4
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ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13.

Στο Σχήμα 5 φαίνονται δύο τοπικές συσκευές κλιματισμού.
(α) Να ονομάσετε τις δύο συσκευές.
(β) Να γράψετε δύο πλεονεκτήματα που έχει η συσκευή 2 έναντι της συσκευής 1

Σχήμα 5
14.

Για τις δεξαμενές πετρελαίου να αναφέρετε:
(α) το σκοπό τους
(β) τα υλικά κατασκευής τους και
(γ) τέσσερα (4) εξαρτήματα ή όργανα που πρέπει να έχει μια δεξαμενή
πετρελαίου για τη σωστή λειτουργία της.

15. Στο Σχήμα 6 φαίνεται ένας εξωτερικός τοίχος με ένα παράθυρο. Να υπολογίσετε τις
συνολικές (τοίχου και παραθύρου) θερμικές απώλειες Q όταν η διαφορά
θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου είναι Δt = 20 ºC και οι συντελεστές
θερμοπερατότητας Uεξ.τοιχ. = 1,4 W/m2 ºC και Uπαρ.= 3,5 W/m2 ºC.
Δίδεται ο τύπος Q ═ U x A x Δt.

3m

1m

2m

4m

Σχήμα 6
16. Να αναφέρετε το σκοπό των συστημάτων εξαερισμού και να εξηγήσετε τη διαφορά
μεταξύ του τεχνητού και του φυσικού εξαερισμού.
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ΜΕΡΟΣ Γ: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
17.

Στο σχήμα 7 φαίνεται μια κολυμβητική δεξαμενή με τον εξοπλισμό της.
(α) Να ονομάσετε τα μέρη 1 μέχρι 6
(β) Να περιγράψετε σε συντομία τον τρόπο λειτουργίας της

Σχήμα 7
18. Στο Σχήμα 8 φαίνεται η εγκατάσταση ενός ψυκτικού θαλάμου ξενοδοχείου.
(α) Να ονομάσετε τα μέρη από 1 μέχρι 5.
(β) Να περιγράψετε τη λειτουργία του συστήματος.

Σχήμα 8

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (312)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Εξεταστικό Δοκίμιο: Το εξεταστικό δοκίμιο θα αποτελείται από τρία μέρη με επιμέρους
ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν όλες.
Από το βιβλίο : Τεχνική των Πωλήσεων Γ΄ Ενιαίου Λυκείου (Υ.Α.Π.), 2007, Λευκωσία.
Κεφάλαιο 9: Έρευνα της αγοράς
1. Αγορά
2. Έρευνα της αγοράς
Κεφάλαιο 10: Η συμπεριφορά του καταναλωτή
1. Γενικά
2. Η διαδικασία της αγοράς
3. Ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία της αγοράς
4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
4.1 Οικονομικοί παράγοντες
4.2 Κοινωνικοί παράγοντες
4.3 Ψυχολογικοί παράγοντες
Κεφάλαιο 11: Το προϊόν
1. Έννοια του προϊόντος
2. Το μίγμα του προϊόντος
3. Τροποποίηση του προϊόντος
4. Διακοπή της παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος
5. Διαδικασία δημιουργίας ενός νέου προϊόντος
6. Προβλήματα εξέλιξης και λόγοι αποτυχίας νέων προϊόντων
7. Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης και διαφοροποίησης του προϊόντος
Κεφάλαιο 12: Προβολή προϊόντος
1. Γενικά
2. Το Μίγμα Προβολής
2.1 Διαφήμιση
2.2 Προσωπική πώληση
2.3 Προώθηση των πωλήσεων
Κεφάλαιο 14: Καταστήματα λιανικής πώλησης
1. Επιλογή τόπου εγκατάστασης
2. Το περιβάλλον έξω και μέσα στο κατάστημα.
3. Το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης και ελεύθερης επιλογής
Κεφάλαιο 15: Πωλητής και η τέχνη του πωλητή
1. Γενικά
2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους πωλητές
Κεφάλαιο 16: Πωλήσεις και τηλέφωνο
1. Γενικά
2. Οι κλήσεις προς την επιχείρηση
3. Οι κλήσεις από την επιχείρηση
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Κεφάλαιο 17: Προστασία του Καταναλωτή.
1. Γενικά
2. Το κράτος και η προστασία των καταναλωτών
3. Οργανωμένοι καταναλωτές
Κεφάλαιο 18: Πωλήσεις και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
1. Γενικά
2. Κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών για σκοπούς Φ.Π.Α.
3. Αποτελεί έξοδο ή όχι ο Φ.Π.Α. για τις επιχειρήσεις;
5. Έκδοση τιμολογίου
( Εκτός διδακτέας ύλης: 4. Καταχώρηση εγγραφών στα λογιστικά βιβλία (σελ.260/265))
Κεφάλαιο 19: Αποθήκη
1. Γενικά
2. Διαρρύθμιση
3. Παραλαβή των εμπορευμάτων
4. Άρνηση παραλαβής των εμπορευμάτων
5. Απογραφή
6. Διαχείριση αποθεμάτων
Κεφάλαιο 20: Μελέτη και Αξιολόγηση Επιχειρήσεων
1. Ανάγκη για αξιολόγηση
2. Το κινητό ετήσιο σύνολο
3. Ο κινητός μέσος
4. Η χρήση των αριθμοδεικτών
5. Η χρήση διαγραμμάτων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014
8:00 - 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ
( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

Ειδικές οδηγίες για το συγκεκριμένο μάθημα:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και των τριών μερών Α΄, Β΄ και Γ΄.



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής.



Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου μέσου.



Όλες οι απαντήσεις να γραφτούν στο τετράδιο των απαντήσεων και όχι στο
εξεταστικό δοκίμιο.



Στις απαντήσεις σας, μέσα στο τετράδιο, να μην γράψετε τα προσωπικά σας
στοιχεία.



Να φαίνονται όλοι οι υπολογισμοί στο τετράδιο των απαντήσεών σας.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
Ερώτηση 1
α) Να δώσετε τον ορισμό της διαφήμισης και να αναφέρετε
τρία (3) από τα βασικά της στοιχεία.
(Μονάδες 6)
β) Να γράψετε τέσσερα (4) μέσα διαφήμισης.

(Μονάδες 4)

γ) Να περιγράψετε, δύο (2) επιχειρήματα υπέρ και δύο (2)
κατά της διαφήμισης.
(Μονάδες 6)
(Σύνολο Μονάδων 16)
Ερώτηση 2
«Μια μελέτη έρευνας της αγοράς πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της
εγκυρότητας και της αξιοπιστίας».
Να εξηγήσετε γιατί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία έχουν μεγάλη σημασία στην έρευνα
της αγοράς και στο μάρκετινγκ γενικά.
(Μονάδες 3)
Ερώτηση 3
Ένας έμπορος αγοράζει και πωλεί ποδήλατα. Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2014
αγόρασε 150 ποδήλατα προς €200 το ένα, συν 19% Φ.Π.Α. Ο έμπορος πούλησε τα
150 ποδήλατα προς €357 το ένα (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 19% Φ.Π.Α.).
Να υπολογίσετε:
α) Πόσα πλήρωσε συνολικά για την αγορά των 150 ποδηλάτων.
β) Τις συνολικές καθαρές πωλήσεις του εμπόρου (χωρίς το ΦΠΑ).
γ) Το συνολικό ποσό του Φ.Π.Α.:
i. που πλήρωσε για την αγορά των ποδηλάτων
ii. που εισέπραξε από τις πωλήσεις των ποδηλάτων
iii. που πλήρωσε στο κράτος.
(Μονάδες 12)
Ερώτηση 4
«Ο καταναλωτής θα πρέπει μετά την αγορά να αισθάνεται
ικανοποιημένος για την επιλογή που έκανε. Πολλές φορές όμως, ο
καταναλωτής νιώθει δυσαρέσκεια μετά την αγορά...»
Να αναφέρετε τρεις (3) μηχανισμούς, τους οποίους δημιουργούν οι
επιχειρήσεις για τη μείωση του άγχους, είτε τη στιγμή της αγοράς είτε
αμέσως μετά από αυτή.
(Μονάδες 3)
(Σύνολο Μονάδων Μέρους Α΄ 34)
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Σελίδα 2 από 6

ΜΕΡΟΣ Β΄
Ερώτηση 1
Ο Δ. Δημητριάδης είναι περιοδεύων πωλητής σε επιχείρηση εμπορίας και διανομής
παιδικών παιχνιδιών. Αμείβεται με σταθερό μισθό €500 το μήνα και επιπλέον με 5%
προμήθεια πάνω στις πωλήσεις που πραγματοποιεί. Κατά τους μήνες Ιανουάριο μέχρι
και Απρίλιο του 2014 έκανε τις ακόλουθες πωλήσεις:
Μήνας

Πωλήσεις
(€)

Ιανουάριος

15.000

Φεβρουάριος

25.000

Μάρτιος

20.000

Απρίλιος

30.000

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε πόσο είναι το εισόδημα του Δ. Δημητριάδη για τον καθένα από τους
πιο πάνω μήνες ξεχωριστά.
(Μονάδες 8)
β) Να εξηγήσετε για ποιο λόγο οι επιχειρήσεις παρέχουν στους πωλητές ποσοστά επί
των πωλήσεων, ως επιπρόσθετη αμοιβή αντί να αυξάνουν το σταθερό τους μισθό;
(Μονάδες 3)
(Σύνολο Μονάδων 11)
Ερώτηση 2

Πωλήσεις

Καμπύλη Πωλήσεων

0

1

2

3

4

Χρόνος

5

Παρατηρώντας την πιο πάνω Καμπύλη Πωλήσεων να αναφέρετε με τη σειρά εξέλιξης,
τα πέντε στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.
(Μονάδες 5)
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Ερώτηση 3
Ας υποθέσουμε πως είστε διευθυντικό στέλεχος σε
μια μεγάλη εταιρεία με αλυσίδα υπεραγορών. Ο
ιδιοκτήτης της εταιρείας ενδιαφέρεται να ανοίξει μια
νέα σύγχρονη υπεραγορά και σας ζητά να του
εισηγηθείτε γραπτώς τη θέση εγκατάστασής της.
Να αναπτύξετε τους τρεις (3) κυριότερους παράγοντες
που πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη, όταν
επιλέγεται η θέση εγκατάστασης ενός καταστήματος
λιανικού εμπορίου.
(Μονάδες 9)
Ερώτηση 4
Μια εμπορική εταιρεία διατηρεί ένα κατάστημα με εμβαδό 800 τετραγωνικά μέτρα. Η
Διεύθυνση της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της απόδοσης του
καταστήματος για το έτος 2013. Για το σκοπό αυτό έχει συλλέξει τα ακόλουθα στοιχεία:
Πωλήσεις για το έτος 2013

€2.000.000
16

Αριθμός υπαλλήλων

5

Αριθμός ταμείων
Ζητείται να υπολογίσετε τους ακόλουθους δείκτες:
α) Πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο.

(Μονάδες 3)

β) Πωλήσεις ανά υπάλληλο.

(Μονάδες 3)

γ) Πωλήσεις ανά ταμείο.

(Μονάδες 3)
(Σύνολο Μονάδων 9)
(Σύνολο Μονάδων Μέρους Β΄ 34)

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ερώτηση 1
«Μια αποθήκη πρέπει να χρησιμοποιείται όσο
το δυνατό πιο αποτελεσματικά, γι' αυτό οι
υπεύθυνοι της αποθήκης πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη κάποιους σημαντικούς παράγοντες».
Να αναφέρετε τέσσερις (4) σημαντικούς
παράγοντες για τη αποτελεσματική χρησιμοποίηση μιας σύγχρονης και οργανωμένης
αποθήκης όπως φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα.
(Μονάδες 4)
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Ερώτηση 2
Οι πωλήσεις μιας επιχείρησης για το έτος 2013 ήταν €2.000.000. Το κέρδος της
επιχείρησης είναι 20% επί των πωλήσεων. Στο πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά
των πωλήσεων της επιχείρησης ανά επαρχία:

Λευκωσία

Ποσοστά επί των πωλήσεων
%
40

Λεμεσός

25

Λάρνακα

18

Πάφος

12

Ελεύθερη Αμμόχωστος

5

Επαρχεία

100

Σύνολο

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα να υπολογίσετε:
α) την αξία των πωλήσεων της επιχείρησης ανά επαρχία

(Μονάδες 6)

β) το κέρδος της επιχείρησης ανά επαρχία

(Μονάδες 6)
(Σύνολο Μονάδων 12)

Ερώτηση 3
«Η συσκευασία και η ετικέτα ενός προϊόντος, αποτελούν ένα σιωπηλό πωλητή που
δουλεύει ασταμάτητα…»
Να εξηγήσετε και να σχολιάσετε τη σημασία της πιο πάνω
πρότασης, όσον αφορά την ετικέτα:
α) ως στοιχείο της συσκευασίας
β) ως μέσο προβολής
γ) ως μέσο πληροφόρησης.
(Μονάδες 6)
Ερώτηση 4
«Έρευνες αναφέρουν πως ένα μεγάλο ποσοστό από τα προϊόντα που εισάγονται στην
αγορά αποτυγχάνουν για διάφορους λόγους».
Κατά την άποψή σας, να αναφέρετε ποιοι είναι οι τρεις (3) κυριότεροι λόγοι αποτυχίας
των νέων προϊόντων;
(Μονάδες 6)
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Σελίδα 5 από 6

Ερώτηση 5
«Η προσωπική πώληση είναι το δεύτερο σε
σπουδαιότητα στοιχείο του μίγματος προβολής. Είναι
μια άμεση επικοινωνία, πρόσωπο με πρόσωπο, μεταξύ
του πωλητή και του αγοραστή, που σκοπός της είναι ο
πωλητής να πληροφορήσει και να πείσει τον
αγοραστή να αγοράσει ένα προϊόν.
Οι προσωπικές πωλήσεις συγκρινόμενες με τη
διαφήμιση έχουν τρία (3) χαρακτηριστικά
πλεονεκτήματα».
Να εξηγήσετε τα δύο (2) χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της προσωπικής πώλησης
ενός προϊόντος.
(Μονάδες 4)
(Σύνολο Μονάδων Μέρους Γ΄ 32)
(ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100)

---- ΤΕΛΟΣ ----
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Σελίδα 6 από 6

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (313)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Εξεταστικό δοκίμιο: Θα αποτελείται από τέσσερα υποχρεωτικά θέματα:
α) ταχύτητα
β) διορθώσεις
γ) επιστολή και
δ) πίνακες.
Εξεταστέα ύλη:
Η αρίθμηση των παραγράφων που ακολουθούν δεν αντιστοιχεί με την αρίθμηση των κεφαλαίων
του βιβλίου της Δακτυλογραφίας (Πληκτρολόγηση δι’ αφής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και
επεξεργασία κειμένου Κ. Νεοκλέους.)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:
1. Κλασσική – Ημικλασσική - Σύγχρονη Μέθοδος
2. Συνημμένα
3. Θέμα
4. Αφορά
5. Υπόψη
6. Κοινοποίηση
7. Υστερόγραφο
8. Κλασική διάταξη
9. Εμπιστευτική
10. Παραγωγική Εργασία
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ:
1. Δισέλιδη
2. Εγκύκλιος
3. Κυβερνητική
4. Προσωπική
5. Παραγωγική εργασία
ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Διαθήκη
2. Δισέλιδο Συμφωνητικό έγγραφο
3. Πωλητήριο (χειρόγραφο) έγγραφο
4. Τεχνικές προδιαγραφές.
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:
1. Σημεία διόρθωσης κειμένων - Μέρος Α΄
2. Σημεία διόρθωσης κειμένων - Μέρος Β΄
3. Σημεία διόρθωσης κειμένων - Μέρος Γ΄
4. Κείμενο με διορθώσεις
5. Χειρόγραφες επιστολές με διορθώσεις
ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Έκθεση πεπραγμένων έτους
2. Αναφορά
3. Δείγμα Κυβερνητικής Έκθεσης
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ (ΜΕΜΟ), ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ – ΣΤΗΛΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:
6. Σημεία διόρθωσης κειμένων - Μέρος Α΄
7. Σημεία διόρθωσης κειμένων - Μέρος Β΄
8. Σημεία διόρθωσης κειμένων - Μέρος Γ΄
9. Κείμενο με διορθώσεις
10. Χειρόγραφες επιστολές με διορθώσεις
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ:

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014
ΩΡΑ:

8:00 – 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 10 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο χαρτονάκι/εξώφυλλο

οδηγίες των επιτηρητών.

σύμφωνα με τις

2. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τέσσερα (4) θέματα και το κάθε θέμα

βαθμολογείται με 25 μονάδες.

3. Να δακτυλογραφήσετε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα τέσσερα (4) Θέματα,

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα MS WORD.

4. Να διαβάσετε με προσοχή τις ειδικές οδηγίες που δίνονται στο πάνω μέρος της

κάθε σελίδας του δοκιμίου.

5. Να χρησιμοποιήσετε για όλα τα θέματα τη γραμματοσειρά Courier New 12

(Font Size). Να χρησιμοποιηθεί αριστερή στοίχιση για όλα τα θέματα, εκτός από
εκείνα που οι οδηγίες είναι διαφορετικές.

6.

Να ορίσετε όλα τα περιθώρια της σελίδας (αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω)
στα 2,5 εκ. για όλα τα θέματα.

7. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γράψετε το όνομα ή τον αριθμό υποψηφίου

σας, στο κείμενο των ασκήσεών σας.

8. Θα σας δοθεί από τους επιτηρητές ένα USB Memory Stick (USB) για να

αποθηκεύσετε την εργασία σας σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες:

(α) Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα Folder στο Desktop και να το ονομάσει με
τον αριθμό υποψηφίου του.
(β) Το Πρώτο Θέμα είναι η άσκηση ταχύτητας και έχει διάρκεια 10 λεπτά. Να
δημιουργήσετε ένα αρχείο στο MS WORD και να το φυλάξετε στο Folder που
δημιουργήσατε στο Desktop: Save as, Desktop, στο Folder με τον αριθμό
υποψηφίου σας, File Name: “θέμα 1 – τον αριθμό υποψηφίου σας”, Save. Με
τη λήξη του δεκάλεπτου να σταματήσετε να γράφετε και να φυλάξετε την
εργασία στο USB με το ίδιο όνομα που την φυλάξατε στο Desktop.
(γ) Να αφαιρέσετε το USB από τον Η/Υ (με τη διαδικασία του Safe remove) και
να το τοποθετήσετε δίπλα σας ενώ εσείς θα δουλεύετε στα υπόλοιπα θέματα.
Στη συνέχεια, οι επιτηρητές θα αναλάβουν να εκτυπώσουν την εργασία σας και
να σας την παραδώσουν στο θρανίο σας μαζί με το USB σας. Αφού ελέγξετε
ότι η τυπωμένη εργασία σας είναι η ίδια με αυτήν στην οθόνη του Η/Y σας, να
κλείσετε το αρχείο σας με την άσκηση ταχύτητας.
9. Για κάθε ένα από τα επόμενα

τρία θέματα να ανοίξετε ένα νέο αρχείο στο MS

WORD και να το φυλάξετε:

Save as, Desktop, στο Folder με τον αριθμό υποψηφίου σας, File Name: “θέμα 2 ή
3, ή 4 – τον αριθμό υποψηφίου σας” .
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10. Για όλα τα θέματα επιβάλλεται να γίνεται φύλαξη (Save) της εργασίας σας σε τακτά

χρονικά διαστήματα για να μη χαθεί.

11. Όταν τελειώσετε τα θέματα 2, 3 και 4 και αφού φυλάξετε το καθένα ξεχωριστά στο USB

σας, να ενημερώσετε ήσυχα τους επιτηρητές για να προχωρήσουν στην εκτύπωση
των ασκήσεών σας ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με το θέμα 1.

12. Τα αρχεία (Files) των θεμάτων 2, 3 και 4 στο Desktop δεν θα πρέπει να τα

κλείσετε πριν τελειώσει η παραλαβή τους από τους επιτηρητές.

13. Αφού ελέγξετε ότι όλες οι τυπωμένες εργασίες σας, είναι ίδιες με εκείνες στο Desktop

του Η/Υ, να κλείσετε τα αρχεία σας και να τις παραδώσετε στον επιτηρητή.
Ακολούθως, οι επιτηρητές στην παρουσία σας θα καλύψουν τα στοιχεία σας με το
ειδικό αυτοκόλλητο και θα τα συνδέσουν στο χαρτονάκι/εξώφυλλο τις τυπωμένες
σελίδες της εργασίας σας.

14. Όλες οι σελίδες των εργασιών σας θα μονογραφηθούν από τον έναν επιτηρητή.
15. Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τον Η/Υ

σας να το αναφέρετε αμέσως στους επιτηρητές. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση λόγω
βλάβης του Η/Υ θα σας δοθεί η ανάλογη παράταση χρόνου για να ολοκληρώσετε την
εργασία σας.

16. Το USB με τις εργασίες σας θα κρατηθεί από τους επιτηρητές για παράδοσή του στον

υπεύθυνο των εξετάσεων του σχολείου σας.
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ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Χρόνος 10΄ λεπτά
Να δακτυλογραφήσετε μόνο το κείμενο όχι τους αριθμούς στα δεξιά. Να αφήσετε
αριστερό, δεξί, πάνω και κάτω περιθώριο 2,5 εκ. Η διόρθωση λαθών επιτρέπεται να
γίνεται κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης και όχι μετά τη λήξη των δέκα
λεπτών. Να χρησιμοποιηθεί η γραμματοσειρά Courier New 12 (font size). Το
διάστημα μεταξύ των γραμμών να είναι μονό (line spacing single).
(Μονάδες 25)

Η συνεχής ενημέρωση για πρόληψη καρδιακών νοσημάτων, αλλά
ταυτόχρονα και η ωραία εμφάνιση στις παραλίες, θα κάνει ίσως
πολλούς, που μέχρι σήμερα ανέβαλλαν την προσπάθεια να χάσουν
τα περιττά τους κιλά, να πάρουν την απόφαση και να
προσπαθήσουν να ακολουθήσουν, σταθερά, ένα πρόγραμμα που θα
τους βοηθήσει να φέρουν τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα – να
απαλλαγούν από τα περιττά κιλά που έχουν.

66
134
202
258
324
390
438

Αρχικά θα πρέπει να τονίσουμε τη σωστή προσέγγιση που θα
χρησιμοποιείται στο πώς θα ορίσει κάποιος πόσο περιττό βάρος
έχει: Ο προσδιορισμός του ποσοστού λίπους που έχει ένα
άτομο σε σύγκριση με το ποσοστό που θα θεωρείται αποδεκτό
είναι ο πιο σωστός τρόπος να υπολογίσει το άτομο πόσα
περιττά «κιλά» έχει. Σ’ αυτήν την περίπτωση, γίνεται μια
μέτρηση του ποσοστού του λίπους ενός οργανισμού και
υπολογισμός των κιλών λίπους που έχει, γίνεται σύγκριση με
τους αντίστοιχους αριθμούς που πρέπει να έχει και έτσι
καθορίζεται ποιος θα είναι ο στόχος του.

503
572
636
700
761
827
885
951
1012
1057

Με τη μέτρηση του λίπους μπορεί επίσης να διαπιστώσει
κάποιος κατά πόσο με τη δίαιτα που ακολουθεί, πάντα κατόπιν
συμβουλής διαιτολόγου, μειώνεται το λίπος του οργανισμού του
όπως θα ’πρεπε να συμβαίνει ή αν χάνονται υγρά ή φθείρονται
οι ιστοί του σώματός του.

1119
1187
1254
1322
1351

Η λιπομέτρηση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Η πιο
παλιά μέθοδος που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα
σε πειράματα είναι η υποβρύχια μέτρηση. Σύμφωνα λοιπόν, με
τη μέθοδο αυτή το άτομο του οποίου το λίπος θα μετρηθεί
βυθίζεται σε μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού. Με τις
μετρήσεις που γίνονται και την επεξεργασία τους, με σχετικές
εξισώσεις, υπολογίζεται το πόσο λίπος έχει το σώμα του. Μια
άλλη μέθοδος είναι εκείνη με τους μετρητές χεριού που
χρησιμοποιούνται για μέτρηση του λίπους σε διάφορα μέρη του
σώματος. Οι χειριστές, με την ειδικότητα που έχουν, μετά
από επεξεργασία των αριθμών αυτών υπολογίζουν το ποσοστό
λίπους στο σώμα. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του χειριστή να
μετρά σταθερά στο ίδιο σημείο.

1419
1485
1553
1616
1676
1742
1811
1872
1938
2003
2067
2126
2194
2234
4
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ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Να δακτυλογραφήσετε σε τελική μορφή το παρακάτω κείμενο κάνοντας τις
διορθώσεις. Να αφήσετε αριστερό, δεξί, πάνω και κάτω περιθώριο 2,5 εκ. Το
διάστημα μεταξύ των γραμμών (line spacing) να είναι 1,5. Να χρησιμοποιηθεί η
γραμματοσειρά Courier New 12 (font size).
(Μονάδες 25)
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ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ
Να δακτυλογραφήσετε σε τελική μορφή την πιο κάτω επιστολή, σε μονό διάστημα
γραμμών (line spacing single), με τη σύγχρονη μέθοδο, χρησιμοποιώντας σημερινή
ημερομηνία και γραμματοσειρά Courier New 12 (font size). Να αφήσετε αριστερό,
δεξί, πάνω και κάτω περιθώριο 2,5 εκ.
(Μονάδες 25)

ΑΠ/ΑΑ/11-05 παραλήπτης κύριος Α. Ανδρέου Μουσών 9 ΠΑΦΟΣ 6084
Αγαπητέ κ Ανδρέου Ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σας με
ημερομηνία (συμπλήρωσε).

Τις απαντήσεις μας στις απορίες που

σημειώνετε, θα τις βρείτε στον κατάλογο τον οποίο θα σας
ταχυδρομήσουμε

μόλις

μας

παραδοθεί

από

το

τυπογραφείο,

ελπίζουμε σε τρεις-τέσσερις μέρες. ¶ Θα θέλαμε να επισύρουμε
την προσοχή σας στο Τμήμα των Παιχνιδιών, που ξεκινά στη σελίδα
15 του καταλόγου.
εντελώς

νέα

και

Οι σχεδιαστές μας έχουν εισαγάγει μία
επαναστατική

γραμμή,

που

πιστεύουμε

θα

εντυπωσιάσει τους πελάτες μας, παλιούς και νέους. ¶ Είμαστε
ευτυχείς, γιατί πετύχαμε να κρατήσουμε τις τιμές όλων των ειδών
μας στο περσινό τους επίπεδο. Το καταφέραμε αυτό χάρη στις
σημαντικές βελτιώσεις που έχουμε επιφέρει, στο Εργοστάσιο.
τις

τεράστιες

επενδύσεις

που

εξακολουθούμε

να

Με

κάνουμε,

αισιοδοξούμε πως θα συνεχίσουμε την τάση αυτή, τουλάχιστο για
τα

προσεχή

τρία

χρόνια.

Με

πολλή

εκτίμηση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΛΤΔ
Α. Μακρυγιάννης
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ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Να δακτυλογραφήσετε τον πιο κάτω πίνακα ως έχει. Να αφήσετε αριστερό, δεξί,
πάνω και κάτω περιθώριο 2,5 εκ. Να χρησιμοποιήσετε την γραμματοσειρά Courier
New, μέγεθος 12 (Font Size). Ο πίνακας να είναι στοιχισμένος στο κέντρο της
σελίδας.
(Μονάδες 25)
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2012 – 2013
Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ

Επαρχία Λευκωσίας
1. Α' Τεχνική Σχολή
Λευκωσίας
2. Εσπερινή Τεχνική
Σχολή Λευκωσίας
3. Β' Τεχνική Σχολή
Λευκωσίας
4. Τεχνική Σχολή
Μακάριος Γ'
Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσού
1. Α' Τεχνική Σχολή
Λεμεσού
2. Εσπερινή Τεχνική
Σχολή Λεμεσού
3. Β' Τεχνική Σχολή
Λεμεσού
4. Γ' Τεχνική Σχολή
Λεμεσού
5. Απεήτειο Γυμνάσιο
Αγρού
Επαρχία Λάρνακας
1. Τεχνική Σχολή
Λάρνακας
2 Τεχνική Σχολή Αγίου
Λαζάρου
Επαρχία Αμμοχώστου
1. Τεχνική Σχολή
Παραλιμνίου
2. Τεχνική και
Γεωργική Σχολή
Αυγόρου
Επαρχία Πάφου
1. Τεχνική Σχολή Πάφου
2. Τεχνική Σχολή Πόλης
Χρυσοχούς
Σύνολο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

27

36

42

434

13

13

13

144

9

14

14

163

30

36

48

539

24

31

42

473

4

4

5

66

19

20

27

255

14

20

43

371

3

4

4

24

21

28

42

495

22

26

34

329

6

8

11

110

23

26

34

293

36

41

46

496

8

8

11

92

259

315

416

4284

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Ετήσια Έκθεση 2013
*** ΤΕΛΟΣ ***
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Μάθημα: Τεχνολογία Μαγειρικής και Εστιατορικής Τέχνης (314)
Τεχνολογία ΙΙ Πρακτικής Κατεύθυνσης
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
1

Οργάνωση εργαστηρίου για παράθεση.

1.1

Καθήκοντα τραπεζοκόμων και καταμερισμός εργασιών.

1.2

Διακόσμηση, κλιματισμός, υγιεινή και ασφάλεια του χώρου.

1.3

Καθήκοντα παράθεσης.

2

Παράθεση ειδικών φαγητών.

2.1

Ταξινόμηση και τρόπος παράθεσης ειδικών φαγητών.

2.2

Εξοπλισμός, χρήση, συντήρηση, ονομασία.

2.3

Συνοδευτικά υλικά.

2.4
3
3.1
3.2

Εφαρμογή καθιερωμένων κανόνων εστιατορικής τέχνης και κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας.
Παράθεση φαγητών από βοηθητικό τραπέζι.
Περιπτώσεις προετοιμασίας και σερβιρίσματος φαγητών με τη χρήση
βοηθητικού τραπεζιού.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παράθεσης φαγητών από βοηθητική
τράπεζα.

3.3

Βασικοί κανόνες σωστής χρήσης της βοηθητικής τράπεζας.

3.4

Βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

3.5

Στάδια παράθεσης φαγητών με την χρήση βοηθητικού τραπεζιού.

4

Παράθεση φαγητών μπροστά στον πελάτη.

4.1

Ιστορική αναδρομή της τεχνικής παρασκευής φαγητών μπροστά στον πελάτη.

4.2

Εξοπλισμός.

4.3

Βασικοί κανόνες παράθεσης φαγητών μπροστά στον πελάτη.

4.4

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

4.5

Χρήση οινοπνευματωδών ποτών.

5

Οργάνωση, παρασκευή και παράθεση ποτών.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Ιστορική αναδρομή και καθιέρωση της λειτουργίας του χώρου παρασκευής και
σερβιρίσματος ποτών.
Προσωπικό, καθήκοντα, προσόντα.
Είδη χώρου παρασκευής και σερβιρίσματος ποτών του ξενοδοχείου.
Εξοπλισμός .
Ξενοδοχειακές, αυτοτελείς επιχειρήσεις χώρου παρασκευής και σερβιρίσματος
ποτών.
Σχεδιασμός και διαρρύθμιση ενός χώρου παρασκευής και σερβιρίσματος
ποτών ενός ξενοδοχείου.

5.6

Τμήματα και λειτουργίες του χώρου παρασκευής και σερβιρίσματος ποτών.

6

Οργάνωση συνεδρίων.

6.1

Οργάνωση χώρου και Εξοπλισμός.

6.2

Διαρρύθμιση χώρου.

6.3

Παράθεση φαγητών και ποτών.
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7

Παραθέσεις.

7.1

Δεξίωση κοκτέιλ.

7.2

Μπουφέ.

7.3

Παράθεση φαγητών και ποτών από κατάλογο χώρων εστίασης.

8

Παράθεση φαγητών και ποτών σε εξωτερικούς χώρους.

8.1

Κατηγορίες εκδηλώσεων.

8.2

Οργάνωση της εκδήλωσης.

8.3

Διεξαγωγή της εκδήλωσης.

9

Παρουσίαση Φαγητού και Γλυκού στο Πιάτο.

9.1

Ανάγκη για ορθή διακόσμηση.

9.2

Κανόνες τοποθέτησης γλυκών και φαγητών σε πιάτο.

10

Ζυμαρικά.

10.1

Τύποι ρυζιών.

10.2

Διαφορά μεταξύ παραδοσιακού πιλαφιού και ριζότο.

10.3

Παρασκευές ριζότο.

10.4

Φρέσκια ζύμη ζυμαρικών.

10.5

Παρασκευές από τη φρέσκια ζύμη ζυμαρικών.

10.6
11

Ουσίες που χρησιμοποιούνται για να δώσουν χρώματα και γεύσεις στα
ζυμαρικά.
Παρασκευή και παρουσίαση μενού.

11.1

Παρασκευές των μενού και νέοι όροι.

11.2

Διαφορές ανάμεσα στο “προκαθορισμένο” και “α λα καρτ” μενού.

12

Εθνικές κουζίνες και παρουσίαση μπουφέ.

12.1

Σχεδιασμός και παρουσίαση μπουφέ.

12.2

Διεθνή κουζίνα.

12.3
12.4
13

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιταλικής, κυπριακής, ελληνικής και κινέζικης
κουζίνας.
Παρασκευές που περιλαμβάνουν οι εθνικές κουζίνες της Ιταλίας, Κύπρου,
Ελλάδας και Κίνας.
Κοκτέιλ και σάντουιτς.

13.1

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα φαγητών για ένα κοκτέιλ.

13.2

Παρουσίαση σε καθρέφτη.

13.3

Καναπέ.

13.4

Ζεστά ορεκτικά.

13.5

Αλμυρά.

13.6

Γλυκά για κοκτέιλ.

13.7

Σάντουιτς.

14

Κρύα κουζίνα.

14.1

Σαλάτες για μπουφέ.

14.2

Σαλάτες για πιάτο.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (314)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2014
08:00 – 10:30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία (3) μέρη (Α, Β, Γ) και
από δεκατέσσερις (14) σελίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Το Μέρος Α αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Το Μέρος Β αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
Το Μέρος Γ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.

Σελίδα 1 από 14
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ΜΕΡΟΣ Α (48 μονάδες)
1. Να αναφέρετε τέσσερα (4) είδη ρυζιού που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Να καταγράψετε τέσσερα (4) υλικά που χρησιμοποιούμε για να δώσουμε
χρώμα, γεύση και άρωμα στη φρέσκια ζύμη ζυμαρικών.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Τα βασικά αρωματικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή
Κυπριακή κουζίνα είναι:
α. Κανέλα, δυόσμος, κόλιανδρος, άνηθος
β. Δυόσμος, εστραγκόν, κόλιανδρος, ρίγανη
γ. Κόλιανδρος, δυόσμος, κανέλα, δάφνη
δ. Δάφνη, κάρδαμο, θυμάρι, δεντρολίβανο
4. Να κατονομάσετε τέσσερις (4) σαλάτες κατάλληλες για μπουφέ και τέσσερις
(4) σαλάτες κατάλληλες για πιάτο.
ΣΑΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ

ΣΑΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΑΤΟ

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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5. Ένα βασικό μέρος του σάντουιτς είναι το ψωμί.
α) Να ονομάσετε τέσσερα (4) είδη ψωμιού που είναι κατάλληλα για σάντουιτς.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
β) Να αναφέρετε τις δύο (2) βασικές κατηγορίες που χωρίζονται τα σάντουιτς.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ζεστών
ορεκτικών που σερβίρονται σε μια δεξίωση κοκτέιλ.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Οι συνθήκες εργασίας είναι βασικός παράγοντας για τη δημιουργία
κατάλληλου κλίματος σε ένα εστιατόριο.
Να γράψετε τέσσερις (4) κανόνες υγιεινής που πρέπει να ακολουθεί το
προσωπικό του εστιατορίου για τη δημιουργία καλού κλίματος στο εστιατόριο.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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8. Να αντιστοιχίσετε τα ειδικά φαγητά της στήλης Α με τα συνοδευτικά υλικά τους
της στήλης Β.
α/α

Στήλη Α

α/α

Στήλη Β

1

Καπνιστή Πέστροφα

1

Λεπτές φρυγανιές (melpa toast) και
βούτυρο

2

2

Κρύος Αστακός

Φρυγανιές από μαύρο ψωμί, βούτυρο,
πιπέρι καγιέν, λεμόνι και ταμπάσκο

3

Στρείδια

3

Φέτα λεμονιού, μαύρο ψωμί και πιπέρι

4

Πατέ από Συκώτι

4

Σάλτσα Μαγιονέζα

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

9. Είστε ο Υπεύθυνος Αγορών σε ένα ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων. Να
καταγράψετε τέσσερα (4) βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν
προχωρήσετε στην αγορά εξοπλισμού.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Να απαντήσετε Σωστό εάν συμφωνείτε ή Λάθος εάν διαφωνείτε με τις
ακόλουθες δηλώσεις.
Για την οργάνωση συνεδρίων σε ένα ξενοδοχείο:
α) Ο καλύτερος τρόπος σερβιρίσματος είναι ο Αγγλικός (silver service).
_________
β) H μικροφωνική εγκατάσταση είναι είδος βασικού εξοπλισμού. _________
γ) Ο φωτισμός στην αίθουσα συνεδρίων πρέπει να είναι φυσικός και όχι
τεχνητός. _________
δ) Μια αίθουσα συνεδρίων μπορεί να διαρρυθμιστεί μόνο σε σχολική διάταξη
και κυκλική διάταξη. _________
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11. Να αναφέρετε τέσσερα (4) καθήκοντα του μπάρμαν Α´ που πρέπει να
εκτελεί σε μια ξενοδοχειακή μονάδα.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Να αναφέρετε τέσσερις (4) διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την
πραγματοποίηση ενός κοκτέιλ πάρτι στο ξενοδοχείο όπου εργάζεστε.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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ΜΕΡΟΣ Β (32 μονάδες)
13. α) Να ονομάσετε τους δύο (2) παράγοντες που διέπουν την παρουσίαση
φαγητού σε πιάτο.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
β) Να επεξηγήσετε τους δύο (2) παράγοντες που αναφέρατε πιο πάνω.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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14. Τα πιο κάτω υλικά είναι απαραίτητα για την παρασκευή συνταγής
κοτόπουλου πανέ με τη μέθοδο του βαθιού τηγανίσματος.


Φρυγανιά αλεσμένη



Αλάτι



Στήθος κοτόπουλου



Αυγά



Πιπέρι άσπρο τριμμένο



Λάδι άοσμο



Αλεύρι

Να περιγράψετε τα στάδια της μεθόδου που θα ακολουθήσετε για να
ετοιμάσετε τη συγκεκριμένη συνταγή, χρησιμοποιώντας όλα τα πιο πάνω
υλικά.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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15. Η μέθοδος σερβιρίσματος από γκεριντόν (gueridon service) προσφέρει στους
πελάτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μια «προσωπική» εξυπηρέτηση.
α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) περιπτώσεις που προσφέρεται η
προετοιμασία και το σερβίρισμα φαγητών από γκεριντόν.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
β) Να περιγράψετε τα (6) έξι στάδια της παράθεσης από γκεριντόν με την
σωστή σειρά.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
16. Να ετοιμάσετε ένα κατάλογο με οκτώ (8) σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη
προσοχή για την επιτυχή οργάνωση μιας εκδήλωσης σε εξωτερικό χώρο
(outside catering).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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ΜΕΡΟΣ Γ (20 μονάδες)
17. Η Ελληνική πρεσβεία στην Κύπρο προτίθεται να διοργανώσει Ελληνική
βραδιά, στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28 ης Οκτωβρίου.
Έχει ζητηθεί από το ξενοδοχείο στο οποίο εργάζεστε ως Αρχιμάγειρας να
ετοιμάσετε ένα μπουφέ με θέμα την Ελληνική Κουζίνα.
α) Να αναφέρετε και να επεξηγήσετε τους τρεις (3) παράγοντες που
καθορίζονται από το θέμα του μπουφέ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
β) Να κατονομάσετε έξι (6) κύρια υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην
Ελληνική κουζίνα.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Σελίδα 9 από 14
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γ) Να συνθέσετε ένα μενού για μπουφέ με θέμα την Ελληνική κουζίνα.
Το μενού πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα (12) εδέσματα. Δύο (2)
ορεκτικά, δύο (2) σαλάτες, τρία (3) κρεατικά, ένα (1) πουλερικό, ένα (1)
ψαρικό, ένα (1) θαλασσινό και δύο (2) επιδόρπια.
ΜΕΝΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΟΣ

Ορεκτικό
Ορεκτικό
Σαλάτα
Σαλάτα
Κρεατικό
Κρεατικό
Κρεατικό
Πουλερικό
Ψαρικό
Θαλασσινό
Επιδόρπιο
Επιδόρπιο
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18. Σας έχει ανατεθεί από το διευθυντή του ξενοδοχείου όπου εργάζεστε
να πραγματοποιήσετε ένα σεμινάριο με θέμα την παράθεση φαγητών
φλαμπέ στο εστιατόριο.
α) Να αναφέρετε πέντε (5) βασικούς κανόνες για την επιτυχή προετοιμασία
και σερβίρισμα φαγητών φλαμπέ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
β) Να κατονομάσετε όλο το βασικό εξοπλισμό που χρειάζεστε για την
παράθεση φαγητών φλαμπέ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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γ) Να αναφέρετε τις τρεις (3) κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών,
σημειώνοντας δύο (2) παραδείγματα για την κάθε κατηγορία.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ – ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ (315)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ρόλος και σημασία των φυτών στη διαμόρφωση του τοπίου.
Γενικά
Λειτουργικές ιδιότητες
Αισθητική αξία
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των Καλλωπιστικών φυτών
Χαρακτηριστικά της περιοχής, εδαφικές συνθήκες, τοπογραφικές συνθήκες, κλιματολογικές
συνθήκες και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες.
Καλλιεργητικές απαιτήσεις των φυτών, μέγεθος φυτών, ρυθμός ανάπτυξης φυτών, φυσικό σχήμα
ανάπτυξης φυτού, υφή του φυλλώματος, χρώμα των φυτών, άρωμα των φυτών, ρυθμός πτώσης
ανθέων, καρπών, φύλλων των φυτών.
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Ετήσια καλλωπιστικά φυτά
Ετήσια Άνοιξης- Άλυσσο, Αντίρρινο, Βιολέττα, Γαρύφαλλο, Δελφίνιο, Εσχόλτσια, Καλεντούλα,
Μπέλλα, Πανσές, Χρυσάνθεμο ετήσιο
Ετήσια Καλοκαιρίου- Αγήρατο, Βαλσαμίνη, Βασιλικός, Βεγόνια κήπου, Βίγκα, Ζίννια,
Καλλίστεφος ή Άστερ, Πετούνια, Πορτούλακα, Σάλβια, Σελόζια, Ταγέτης.
Φυτά πολυετή ποώδη
Γενικα
Άκανθα, Αουμπριέτια, Βερμπένα, Γαρύφαλλο, Γκαζάνια, Διμορφοθήκη, Θυμάρι, Λεβαντίνη,
Μαντζουράνα, Μαργαρίτα, Μέντα, Πελαργόνιο, Ρίγανη, Φασκόμηλο, Φελίτσια
Βολβώδη- Κονδυλώδη- Ριζωματώδη
Βολβώδη με ανοιξιάτικη άνθηση: Αγάπανθος, Ανεμώνη, Ίριδα, Νάρκισσος, Ρεναγκούλα,
Τουλίπα, Φρέζια.
Βολβώδη με καλοκαιρινή-φθινοπωρινή άνθηση: Κάννα, Καρταντέρια, Κυκλάμινο, Ντάλια
Καλλωπιστικοί Θάμνοι
Γενικά
Αβέλια, Αβούτιλο το ραβδωτό. Βεϊγγέλα η πολυανθής, Βερβέριδα, Βερόνικα, Βιβούρνο, Βουτλέϊα,
Γιούκα, Δεντρολίβανο, Δεύτσια, Ευώνυμο ιαπωνικό
Εχίνοπας ή Γενίστα, Ιβίσκος, Ίλεξ, Καλλιστήμονας, Κάσσια, Κέστρο, Κυδωνίαστρο,
Λαγκερστρέμια, Λαντάνα, Λεπτόσπερμο, Λιγούστρο
Λουίζα, Μαόνια, Μυόπορο, Πασχαλία, Πικροδάφνη, Πιττόσπορο, Ποϊγκιανή, Πολύγαλα, Πυξός,
Πυράκανθος, Ράμνος
Ροδία καλλωπιστική, Σπάρτο, Σπειραία, Σχίνος, Τευκρίο, Τούγια, Τριανταφυλλιά, Τσιντόνια,
Υπέρικο, Φιλάδελφος, Φορσύθια.
Καλλωπιστικά δένδρα
Γενικά
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Αίσκουλος ή Ιπποκαστανιά, Ακακία, Αλβιζία, Αριά, Αρωκάρια, Βραχυχίτων, Γιακαράντα,
Γιουνίπερος, Γρεβιλέα, Δάφνη Απόλλωνος.
Ελάτη, Ελαίαγνος, Ελιά, Ευκάλυπτος, Ιτία η Βαβυλωνιακή, Καζουαρίνα, Κατάλπη, Κέδρος,
Κερκίδα, Κοιλρεουτέρια, Κουμαρία.
Κουπρεσοκύπαρις, Κυπαρίσσι, Λεύκη, Μαγνόλια, Μελία, Νερατζία, Ξυλοκερατιά, Πεύκη,
Πλάτανος, Προύνος ο πισσάρδειος, Ροβινία η ψευδακακία, Σοφόρα, Σφένδαμος, Τάξος, Τιλία
πλατύφυλλος, Φίκος, Φοίνικας, Χαμαικυπάρισσος, Χαμαίροπας
Αναρριχώμενα
Γενικά
Ποώδη Αναρριχώμενα: Ιπομοία, Κολοκυθιά, Μοσχομπίζελο
Ξυλώδη Αναρριχώμενα: Αιγόκλημα, Αμπέλοψη η πεντάφυλλη, Βιγγόνια, Βουκαμβίλλια, Γιασεμί,
Γλυσίνια, Κισσός, Κληματίδα, Παρθενόκισσος, Πασσιφλόρα, Πολύγονο, Πλουμπάγκο,
Τρχηλοσπερμο, Τριανταφυλλίες αναρριχώμενες.
Υδραχαρή φυτά
Γενικά
Ίριδα, Καλάμι, Κάλλα, Λυγαριά, Νούφαρα, Πάπυρος, Τύφα
Φυτά εδαφοκάλυψης
Γενικά
Αγροστώδη: Άγρωστις, Αγρόπυρο, Λόλιο, Πόα, Φεστούκα, Αγριάδα, Ζοϋσια, Πεννισετο το
λαθραίο ή Κικούγιου, Στενόταφρος
Διάφορα ποώδη πολυετή: Αχίλλεια η χιλιόφυλλος, Διχόντρα, Λίππια, Τριφύλλι, Μείγματα
χλοοταπήτων
Εδαφοκαλύψης: Αγιούγκα, Ασπάραγγος, Βίγκα, Κισσός, Μεσημβριάνθεμο, Οφιοπώγων, Σέδο,
Χλωρόφυτο
Παχύφυτα- κάκτοι
Γενικά- Καλλιέργεια παχύφυτων κάκτων- cristata
Κάκτοι: Αστρόφυτο, Γυμνοκαλύκιο, Εχινόκακτος, Καρνέγκια, Κέριον, Κεφαλοκέριον ή Γέρος,
Μαμμιλλάρια, Μελόκακτος, Οπούντια
Παχύφυτα: Αγαύη, Αλόη, Καλαγχόη, Κρασούλα η δεντρώδης.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία
Ημερομηνία και ώρα έναρξης: Τετάρτη, 4 Ιουνίου, 2014
08:00 – 10:30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ (9)
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν απευθείας στο εξεταστικό δοκίμιο στο χώρο που
διατίθεται.
ΜΕΡΟΣ Α’: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4
μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Β’: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8
μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Γ’: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10
μονάδες.
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ΜΕΡΟΣ Α’: Δώδεκα (12) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 – 4 να επιλέξετε Ορθό ή Λάθος βάζοντας √ στο αντίστοιχο
πλαίσιο.
1. Τα αγρωστώδη (γρασίδια) θερμής εποχής αναπτύσσονται σε

Ορθό

Λάθος

χαμηλό ύψος και παρουσιάζουν καλύτερη αντοχή στο βαθύ
κούρεμα από τα αγρωστώδη ψυχρής εποχής.
2. Σκοπός του “φορτσαρίσματος” των βολβωδών ανθοκομικών φυτών

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

είναι να διακοπεί ο λήθαργος ώστε τα φυτά να ανθίσουν νωρίτερα
από την κανονική τους εποχή.
3. Τα όργανα αναρρίχησης που διαθέτει το αγιόκλημα είναι οι ειδικές
βεντούζες.
4. Η βιολέτα ανήκει στα ετήσια καλλωπιστικά φυτά με καλοκαιρινή
άνθιση.

Για τις ερωτήσεις 5 – 10 να επιλέξετε την ορθή απάντηση.
5. Η διάταξη των φύλλων της παρακάτω φωτογραφίας είναι:
α)

αντίθετη

β)

κατά σπονδύλους

γ)

κατ’ εναλλαγή

δ)

σύνθετη
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6. Ποιός από τους παρακάτω καλλωπιστικούς θάμνους είναι ανθεκτικός στην
ατμοσφαιρική ρύπανση;
α)

Η πασχαλιά

β)

Η πικροδάφνη

γ)

Η κάσσια

δ)

Η τούγια

7. Να επιλέξετε τον κύριο τρόπο πολλαπλασιασμού των νούφαρων.
α)

Με σπόρο

β)

Με καταβολάδες

γ)

Με μοσχεύματα

δ)

Με διαίρεση

8. Ο τύπος του βλαστού που εικονίζεται παρακάτω είναι:
α)

κονδυλόμορφες ρίζες

β)

αναρριχώμενος βλαστός

γ)

στόλωνες

δ)

ριζώματα
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9. Ποιός από τους παρακάτω καλλωπιστικούς θάμνους έχει διακοσμητικούς
καρπούς με κόκκινο χρώμα;
α)

Ο πυράκανθος

β)

Το βυβούρνο το κοινό

γ)

Το μυόπορο

δ)

Το λιγούστρο το ιαπωνικό

10. Ποιο από τα παρακάτω καλλωπιστικά δέντρα ανήκει στην οικογένεια Pinaceae;
α)

Ο ευκάλυπτος

β)

Ο πεύκος

γ)

Ο πλάτανος

δ)

Η ιτιά

11. Τι ορίζεται ως δενδροστοιχία;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

12. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα μοσχεύματα ανάλογα με το μέρος του
φυτού από το οποίο προέρχονται;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Β’: Τέσσερις (4) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Να

γράψετε

τα

δύο

(2)

σημαντικότερα

μειονεκτήματα

του

εγγενή

πολλαπλασιασμού των φυτών.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

14. Να αντιστοιχίσετε τα φυτά της στήλης Α με τους τύπους των υπόγειων
βλαστών που διαθέτουν της στήλης Β.
Στήλη Α

Στήλη Β
α) Κονδυλόμορφες ρίζες

Α) Τουλίπα
β) Κονδυλόμορφο βολβό
Β) Ίριδα
γ) Ριζώματα
Γ) Ανεμώνη
δ) Κόνδυλο
Δ) Φρέζια
ε) Βολβό
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15.
α) Να ονομάσετε τα μέρη του τυπικού άνθους που φαίνονται στο παρακάτω
σχήμα. (4 μονάδες)

1) …………..

2) …………..

3) …………..

4) …………..

5) …………..

6) …………..

7) …………..

8) …………..

β) Πως ονομάζεται το αρσενικό και το θηλυκό τμήμα του άνθους και από ποια
μέρη αποτελείται; (4 μονάδες)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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16.
α) Να

ονομάσετε

τις δυο

(2) κύριες μυκητολογικές ασθένειες που

προσβάλλουν το φυτό της γαριφαλιάς. (2 μονάδες)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

β) Να γράψετε τέσσερα (4) μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των
παραπάνω ασθενειών. (6 μονάδες)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Γ’: Δύο (2) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Να περιγράψετε τις τέσσερις (4) κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα
υδροχαρή φυτά σε σχέση με τη θέση τους στο νερό. Να γράψετε ένα
παράδειγμα φυτού για κάθε κατηγορία.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

731

Σ ε λ ί δ ε ς | 7 από 9

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

18.
α)

Να

περιγράψετε

αναλυτικά

τη

διαδικασία

σποράς

των

ετήσιων

καλλωπιστικών φυτών. (6 μονάδες)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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β) Να αναφέρετε τις δύο εποχές σποράς και την εποχή άνθησης των ετήσιων
καλλωπιστικών φυτών. (4 μονάδες)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (316)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ II , ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης : Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Λούσιμο και θεραπεία μαλλιών και δέρματος κεφαλής.
-

Δομή του δέρματος του κεφαλιού και των μαλλιών ως βάση για την φροντίδα .

-

Προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής και εξειδικευμένες θεραπείες.

-

Μέσα περιποίησης των μαλλιών και του δέρματος του κεφαλιού.

-

Εξειδικευμένα προϊόντα.

2. Χτένισμα μαλλιών (αλλαγή φόρμας μικρής διάρκειας).
- Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας (χρήση ηλεκτρικών συσκευών ).
- Σημαντικά χαρακτηριστικά της τρίχας για την αλλαγή φόρμας μικρής διάρκειας .
- Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του κατάλληλου κτενίσματος .
- Παράγοντες που επηρεάζουν την ορθή τεχνική κτενίσματος .
3. Περμανάντ .
-

Συστατικά υλικών για περμανάντ .

-

Είδη περμανάντ.

-

Χημική δράση της λοσιόν περμανάντ και σταθεροποίησης στα μαλλιά.

-

Τιμή pH των υλικών κομμωτικής.

-

Τύλιγμα μαλλιών ( Εξειδικευμένες τεχνικές για περμανάντ ).

-

Εκτέλεση της περμανάντ.

-

Λάθη κατά την εκτέλεση της περμανάντ , αιτίες και δυνατότητες διόρθωσης.

-

Κάρτα πελάτισσας.

-

Συμβουλές περιποίησης των μαλλιών στο σπίτι..

-

Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

4. Χημικό ίσιωμα- χαλάρωση μπούκλας .
-

Χημική σύσταση των προϊόντων και δράση στα μαλλιά.

-

Διάγνωση τρίχας και δέρματος (κάρτα πελάτη ).

-

Διαδικασία και πιθανά λάθη κατά την εκτέλεση .

-

Συμβουλές στην πελάτισσα για την περιποίηση των μαλλιών στο σπίτι.
Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
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5. Βάψιμο Μαλλιών.
-

Χημική δράση των διαφόρων τύπων βαφών στην δομή της τρίχας.

-

Τιμή pH των υλικών βαφής.

-

Ποσοστό λευκών μαλλιών .

-

Εξειδικευμένες εργασίες στα μαλλιά ( αστάρωμα ντεκολορασιόν , ντεκαπάζ , στιφάρισμα
,πλύση ).

-

Χρωματομετρία .

-

Παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

-

Λάθη κατά την βαφή, αιτίες και δυνατότητες διόρθωσης .

-

Κάρτα πελάτισσας .

-

Συμβουλές για το σπίτι

-

Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (316)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΤΕΤΑΡΤΗ, 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 08:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δεκαέξι (16) σελίδες και τρία μέρη
(Α΄, Β΄ και Γ΄).

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο
πρέπει να επιστραφεί.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου διορθωτικού υλικού.
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ΜΕΡΟΣ Α΄- Το μέρος Α΄ αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1.

(α) Να αναφέρετε δύο (2) περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται μαλακτικά
(conditioners) στο κομμωτήριο.
…………………..………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………..……
(β) Να αναφέρετε δύο (2) σημαντικές επιδράσεις που έχουν τα μαλακτικά
(conditioners) στα μαλλιά.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………

2.

Να αναφέρετε τέσσερις (4) περιπτώσεις που επιβάλλεται να λούζονται τα μαλλιά στο
κομμωτήριο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……

3.

Να αναφέρετε τέσσερα (4) προϊόντα χτενίσματος μαλλιών. Να εξηγήσετε τη χρήση του κάθε
προϊόντος.

(α) ………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………...…..……
(β) ………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………..………
(γ) ………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………..……
(δ) …………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..……
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4.

(α) Να ονομάσετε τα πιο κάτω σχήματα προσώπου που πιθανόν να συναντήσετε στο
κομμωτήριο.

(1) ……………………………

(2) ………………………

(3) ……………………………..

(4) ………………………

(β) Να αναφέρετε δύο (2) περιπτώσεις που εφαρμόζουμε το κρεπάρισμα (ξύσιμο) των
μαλλιών στο κομμωτήριο και τι πετυχαίνουμε με αυτό:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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5.

Να αναφέρετε τέσσερα (4) είδη προσωρινών (παροδικών) βαφών που κυκλοφορούν στο
εμπόριο:
(α)………………………………................
(β) ………………………………………..
(γ) …………………………………………
(δ) ……………………………………….

6.

Να αναφέρετε:
(α) Δύο (2) περιπτώσεις που χρησιμοποιείται οξυζενέ των 40 βαθμών (12%) στο
κομμωτήριο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(β) Δύο (2) περιπτώσεις που χρησιμοποιείται οξυζενέ των 20 βαθμών (6%) στο
κομμωτήριο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7.

Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα:
Τύπος βαφής

Διάρκεια στα μαλλιά

Προσωρινή ( παροδική )
Ημιμόνιμη
Μόνιμη
Ξανοικτική βαφή

Σελίδα 5 από 16
739

8.

Να αναφέρετε τέσσερα (4) προστατευτικά μέτρα που πρέπει να πάρει ο κομμωτής/τρια για
την προστασία του πελάτη κατά τη διάρκεια της βαφής.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9.

Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα:
Τεστ / Δοκιμή

Σκοπός του τεστ

Πότε πρέπει να γίνετε

Τεστ ελαστικότητας
Τεστ πορότητας
Τεστ ασυμβατότητας
Τεστ ανάπτυξης μπούκλας

10. (α) Να αναφέρετε δύο (2) περιπτώσεις που εφαρμόζεται το τεστ/έλεγχος αλλεργίας
δέρματος στο κομμωτήριο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(β) Να περιγράψετε τη διαδικασία εφαρμογής του πιο πάνω ελέγχου.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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11. (α) Να αναφέρετε μία (1) αιτία για το κάθε έναν από τα πιο κάτω λάθη, που μπορεί να
προκύψουν κατά τη διάρκεια της περμανάντ:
(1) Αγκιστρωτές (διπλωμένες) άκριες.
………………………………………………......................................................................
......................................................................................................................................
(2) Ανομοιόμορφο αποτέλεσμα μπούκλας.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………...
(β) Να αναφέρετε σε ποιους τύπους μαλλιών χρησιμοποιούνται οι πιο κάτω δυνάμεις
αλκαλικής λοσιόν περμανάντ:
(1)

Νο 0: ………………………………………………………………

(2)

Νο 1: ……………………………………………………………….

(3)

Νο 2: ………………………………………………………………

(4)

Νο 3: ……………………………………………………………………...

12. Να αναφέρετε ποια φυσικά χρώματα μαλλιών συμβολίζουν οι πιο κάτω κωδικοί αριθμοί,
στον χρωματοκατάλογο ενός κομμωτηρίου.
1. …………………………….
3. .…………………………….
4. .…………………………….
5. .…………………………….
6. …………………………….
7. .…………………………….
8. …………………………….
9. …………………………….
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Το μέρος Β αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Ένας πελάτης/ μια πελάτισσα με κάποιο ποσοστό λευκών μαλλιών επισκέπτεται το
κομμωτήριο για βαφή.
Να περιγράψετε τη διαδικασία υπολογισμού του ποσοστού (επί τοις100%) των λευκών
μαλλιών που έχει. Να δώσετε ένα παράδειγμα.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14.

Όσον αφορά τη διαδικασία, της περμανάντ/χημικού ισιώματος (ίσιωμα διάρκειας) και τη
δράση τους στη δομή της τρίχας. Να σημειώσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις πιο κάτω
προτάσεις:
(α) Το θειογλυκολικό οξύ που περιέχεται στη λοσιόν της περμανάντ βοηθά να
σπάσουν/αποδυναμωθούν οι θειούχοι δεσμοί / θειούχες αλυσίδες της τρίχας.
…………………….
(β) Το μέγεθος των μπικουτί που θα χρησιμοποιηθούν καθορίζει το χρόνο
παραμονής της λοσιόν περμανάντ στα μαλλιά. ……………….
(γ) Αν κατά την περμανάντ σπάσουν 15% θειούχες αλυσίδες θα υπάρξει τέλειο
αποτέλεσμα …………………
(δ) Τα λεπτά μαλλιά έχουν μικρή διάμετρο και απορροφούν πιο αργά τη λοσιόν
περμανάντ …………………..
(ε) Η πυκνότητα των μαλλιών καθορίζει το μέγεθος των χωρισμάτων που θα γίνουν
στο κεφάλι ……………………
(στ) Για να συντομευθεί ο χρόνος δράσης/αναμονής της λοσιόν περμανάντ στα
μαλλιά, χρησιμοποιείται βοηθητική θερμότητα ………………
( ζ) Η σταθεροποίηση/φυξάρισμα σταθεροποιεί και επανασυνδέει τους θειούχους
δεσμού/θειουχες αλυσίδες της τρίχας ………………..
(η) Κατά το λούσιμο πριν την περμανάντ πρέπει να γίνει έντονο μασάζ στο τριχωτό
της κεφαλής ……………….
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(θ) Μετά το λούσιμο των μαλλιών πριν την περμανάντ πρέπει να χρησιμοποιείται
μαλακτική κρέμα ..……………
(ι) Το ίσιωμα διαρκείας είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί σχεδόν τις ίδιες ουσίες
όπως και στην περμανάντ ……………………….
(κ) Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για το ίσιωμα διαρκείας είναι μόνο σε υγρή
μορφή ………………………
(λ) Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για το ίσιωμα διαρκείας εφαρμόζονται σε
στεγνά μαλλιά. ……………………
(μ) Υπάρχουν δυο μέθοδοι εφαρμογής του ισιώματος διάρκειας, ο άμεσος και ο
έμμεσος. ……………………
(ν) Δεν συστήνετε να κάνουμε ίσιωμα διάρκειας και βαφή την ίδια μέρα.
……………………
(ξ) Τα προϊόντα του που χρησιμοποιούνται για το ίσιωμα διαρκείας, εφαρμόζονται
στο δέρμα της κεφαλής. …………………
(ο) Όταν κάνουμε περμανάντ ή ίσιωμα διαρκείας πρέπει να ακολουθούμε πιστά τις
οδηγίες των κατασκευαστών. ………………..
15.

(α) Σε ποιες περιπτώσεις αποχρωματισμού (ξανοίγματος) μαλλιών, εφαρμόζονται οι πιο
κάτω τεχνικές;
(1) Ντεκολορασιόν

………………………………………………………………

(2) Ντεκαπάζ …………………………………………………...........................
β) Να αναφέρετε δύο (2) λόγους για τους οποίους δεν καλύπτονται τα λευκά μαλλιά κατά
τη διάρκεια της μόνιμης βαφής.
(1)……………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………..…………
(2)…………………………………………………………………………..……
………………………………………………..…………………………………
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(γ) Μια πελάτισσα με φυσικό χρώμα μαλλιών (8.0) και ποσοστό λευκών μαλλιών 70 %,
επιθυμεί να βάψει τα μαλλιά της σε χρώμα βαφής (8.43). Να αναφέρετε τι χρώμα βαφής
πρέπει να χρησιμοποιηθεί και με ποιας δύναμης οξυζενέ θα πρέπει να αναμιχθεί. Να
αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………
16. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις, με λέξεις που βρίσκονται στην
παρένθεση :
(φυλαριστό, καρέ, μάκρος, στεγνά, όγκο, βρεγμένα, σπάζουν, βρεγμένα, στεγνά)
α) Το ψαλίδι κουρέματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ………………… ή σε
……………….μαλλιά.
β) Τα ξυράφια συνήθως χρησιμοποιούνται σε ………………. μαλλιά. Αν
χρησιμοποιηθούν σε …………………… μαλλιά τα τραβούν, προκαλώντας πόνο
στον πελάτη και …………………. στην τρίχα.
γ) Στην περίπτωση αραιώματος των μαλλιών, τα μαλλιά δε χάνουν καθόλου το
......................... τους παρά μόνον τον ……………… τους.
(δ) Κλασσικό …………………… , ονομάζετε το κόψιμο όπου τα μαλλιά έχουν το ίδιο
μήκος από την κορυφή μέχρι τον αυχένα.

Σελίδα 10 από 16
744

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Το μέρος Γ αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. (α) Να αναφέρετε οκτώ (8) σημαντικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η κάρτα βαφής
ενός πελάτη ή μιας πελάτισσας στο κομμωτήριο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
β) Να εξηγήσετε τι συμβολίζουν οι πιο κάτω κωδικοί αριθμοί σε μία βαφή:

(5. 46) …………………………………………
(5.– –) ………………………………………..
(–.4 –) ………………………………………..
(–.– 6) ……………………………………….
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(γ) Στο σχήμα 2 δίνεται το Τρίγωνο της Χρωματομετρίας στην Κομμωτική. Να
συμπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία του Τριγώνου:
(1) Ζεστές και ψυχρές αποχρώσεις.
(2) Τις αποχρώσεις και το συμβολισμό τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς αριθμούς
στην Κομμωτική.

Σχήμα 2
18. Μια πελάτισσα επισκέπτεται το κομμωτήριο σας για να κάνει περμανάντ στα μαλλιά της. Να
καταγράψετε την πορεία εργασίας που θα ακολουθήσετε.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (350)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σκοπός του μηχανολογικού κατασκευαστικού σχεδίου, ορθή τοποθέτηση των όψεων στο
χάρτη σχεδίασης, είδη γραμμών του σχεδίου, τεχνικές και πορεία σχεδίασης και υπόμνημα.
Διαστάσεις στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Γενικές αρχές – ορθή τοποθέτηση
των διαστάσεων σε απλά και πολύπλοκα μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια σύμφωνα με
το ISO
Τομές στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Σκοπός των τομών, τέμνοντα επίπεδα ή
επίπεδα τομής, γραμμοσκιάσεις, τομές αντικειμένων λεπτού πάχους, τομές αντικειμένων
συμμετρικών γύρω από τον άξονα περιστροφής τους (άξονας συμμετρίας)
Τυποποιημένα είδη γραμμοσκιάσεων για τα διάφορα στερεά, υγρά και αέρια υλικά
Σχεδίαση σε ορθογραφική προβολή όψεων απλών στοιχείων μηχανών σε πλήρη, μερική και
περιστρεφόμενη τομή όταν τα στοιχεία μηχανών δίνονται στην ορθογραφική ή ισομετρική
προβολή
Σχεδιαστικές παραστάσεις και κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις
τυποποιημένων στοιχείων μηχανών
Σχεδίαση στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO, των
όψεων ή/και των όψεων σε τομή ή/και ημιτομή:
Εξαγωνικού κοχλία, αμφικοχλία, εξαγωνικού περικοχλίου, διαμπερούς κοχλιοτομημένης
οπής και τυφλής κοχλιοτομημένης οπής
Σχεδίαση σε συναρμολόγηση, στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς
Προδιαγραφές ISO, των όψεων ή/και των όψεων σε τομή:
«Περαστού» κοχλία με παράκυκλο και εξαγωγικό περικόχλιο, «φυτευτού» κοχλία με
παράκυκλο και αμφικοχλία με παράκυκλο και εξαγωνικό περικόχλιο
Σχεδίαση στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO, των
όψεων ή/και των όψεων σε τομή των πιο κάτω στοιχείων μηχανών:
Πίρων σύνδεσης, σφηνών, καρφιών, εδράνων με τριβείς ολίσθησης (κουζινέτων), εδράνων
με τριβείς κύλισης (ρουλεμάν), αξόνων, τροχαλιών, οδοντωτών τροχών, αλυσίδων και
αλυσοτροχών, συνδέσμων, συμπλεκτών, ελατηρίων και χαλινωτήρων λαδιού («κκετσιέδων»)
Εναλλαξιμότητα και συστήματα ανοχών
Διεθνές σύστημα ανοχών - ISO
Ανοχές συναρμογών – Διαστάσεις συναρμογών με ανοχές – Τοποθέτηση ανοχών σε
διαστάσεις συναρμογών, σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια
Γεωμετρικές ανοχές – Επιφάνειες στοιχείων μηχανών με γεωμετρικές ανοχές
Κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις σύμφωνα με το ISO για:
Μηχανικές κατεργασίες μεταλλικών επιφανειών στοιχείων μηχανών, θερμικές επεξεργασίες
μεταλλικών επιφανειών, ραφές συγκόλλησης σε συγκολλητά στοιχεία μηχανών και βαθμού
λειότητας (τραχύτητας) μεταλλικών επιφανειών στοιχείων μηχανών
Τοποθέτηση σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια, των πιο πάνω κωδικοποιημένων
συμβόλων

747

Βοηθητική προβολή
Σχεδίαση, απλών αντικειμένων και απλών στοιχείων μηχανών στην πρώτη βοηθητική
προβολή και σχεδίαση πραγματικού σχήματος μιας επιφάνειας
Συναρμολογήσεις – Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια
Χρήση Διεθνών και Εθνικών Προδιαγραφών (ISO, EN,BSI,DIN,CYS), για εξεύρεση
διαστάσεων και άλλων χρήσιμων στη σχεδίαση στοιχείων για τυποποιημένα
ημικατεργασμένα μεταλλικά και άλλα υλικά (ράβδους, δοκούς, άξονες, διάτρητους άξονες,
σωλήνες, ελάσματα (λαμαρίνες) κ.ά) και τυποποιημένα στοιχεία μηχανών
ης
Σχεδίαση σε ορθογραφική προβολή 1 δίεδρης γωνίας (ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης),
απλών μηχανολογικών κατασκευών σε συναρμολόγηση, όταν δίνονται:
Η ίδια η μηχανολογική κατασκευή, η μηχανολογική κατασκευή συναρμολογημένη,
σχεδιασμένη σε ισομετρική προβολή ή σε πλάγια προβολή και τα επί μέρους στοιχεία της
ης
μηχανολογικής κατασκευής, σχεδιασμένα σε ορθογραφική προβολή 1 δίεδρης γωνίας
Κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις στοιχείων:
Πνευματικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών (αριθμητικών), Ηλεκτρο-πνευματικών
και Ηλεκτρο-υδραυλικών συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών σε
εργαλειομηχανές, οχήματα, μηχανήματα, μηχανές, συσκευές, όργανα και συγκροτήματα
αυτοματοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών
Αναγνώριση και ονομασία, από Διεθνείς και Εθνικές Προδιαγραφές (ISO, EN, BSI, DIN), των
κωδικοποιημένων συμβόλων των στοιχείων των πιο πάνω συστημάτων ρύθμισης και
ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη Μηχανολογία
Ανάγνωση και κατανόηση λειτουργικών διαγραμμάτων και μηχανολογικών κατασκευαστικών
σχεδίων, των πιο πάνω συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη
Μηχανολογία
Μηχανισμοί – Γεωμετρικοί τόποι
Σημασία της χρήσης των μηχανισμών στις μηχανολογικές κατασκευές
Εύρεση γεωμετρικών τόπων σημείων κινούμενων μερών και σχεδίαση καμπυλών τροχιάς
σημείων κινούμενων μερών
Αλληλοτομές και αναπτύγματα
Σκοπός, χρήση αλληλοτομών και αναπτυγμάτων
Σχεδίαση όψεων, γραμμών αλληλοτομής και αναπτύγματα πρισμάτων, πυραμίδων,
κυλίνδρων και κώνων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
: Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014
: 08:00 – 10:30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη ( Μέρος Α και Β) και
3 φύλλα σχεδίασης
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

2

Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στα τρία (3) φύλλα σχεδίασης

3

Οι απαντήσεις να δοθούν στα αντίστοιχα επισυναπτόμενα φύλλα σχεδίασης, στα οποία
αναγράφονται οι ερωτήσεις.
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (351)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σκοπός του μηχανολογικού κατασκευαστικού σχεδίου, ορθή τοποθέτηση των όψεων στο χάρτη
σχεδίασης, είδη γραμμών του σχεδίου, τεχνικές και πορεία σχεδίασης, κωδικοποιημένα σύμβολα
ανοχών, γεωμετρικών ανοχών, μηχανικών κατεργασιών και θερμικών επεξεργασιών μεταλλικών
επιφανειών και υπόμνημα
Διαστάσεις στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Γενικές αρχές – Ορθή τοποθέτηση των
διαστάσεων σε απλά και πολύπλοκα μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια σύμφωνα με το ISO
Τομές στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σκοπός των τομών σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια
Τέμνοντα επίπεδα ή επίπεδα τομής, γραμμοσκιάσεις, τομές αντικειμένων λεπτού πάχους, τομές
αντικειμένων συμμετρικών γύρω από τον άξονα περιστροφής τους (άξονας συμμετρίας)
Τυποποιημένα είδη γραμμοσκιάσεων για τα διάφορα στερεά, υγρά και αέρια υλικά
Σχεδίαση σε ορθογραφική προβολή όψεων απλών στοιχείων μηχανών σε πλήρη, μερική και
περιστρεφόμενη τομή όταν τα στοιχεία μηχανών δίνονται στην ορθογραφική ή ισομετρική προβολή.
Σχεδιαστικές παραστάσεις και κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις τυποποιημένων στοιχείων
μηχανών
Σχεδίαση των συμβολικών παραστάσεων (Εξαγωνικού κοχλία, αμφικοχλία εξαγωνικού περικοχλίου)
Σχεδίαση σε συναρμολόγηση, στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς
Προδιαγραφές ISO, των όψεων ή/και των όψεων σε τομή «Περαστού» κοχλία με παράκυκλο και
εξαγωνικό περικόχλιο, «φυτευτού» κοχλία με παράκυκλο, αμφικοχλία με παράκυκλο και εξαγωνικό
περικόχλιο, διαμπερούς κοχλιοτομημένης οπής και τυφλής κοχλιοτομημένης οπής.
Ανάγνωση, κατανόηση και σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων των πιο κάτω συστημάτων:
Συστήματα κεντρικής θέρμανσης με νερό
Συστήματα κεντρικής θέρμανσης με αέρα
Συστήματα κλιματισμού – ψύξης
Συνδυασμένα συστήματα κλιματισμού – θέρμανσης – ψύξης
Συστήματα αερισμού και εξαερισμού
Εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων
Συστήματα κολυμβητικών δεξαμενών
Αναγνώριση, κατανόηση και ονομασία σε κατασκευαστικά ή/και γραμμικά ή/και λειτουργικά σχέδια των
συμβόλων των μερών, κατασκευών, οργάνων αυτοματισμού και ελέγχου, μηχανημάτων και
εξαρτημάτων των πιο πάνω συστημάτων και εγκαταστάσεων
Ανάγνωση και κατανόηση των σχεδίων, των διαφόρων τύπων των πιο πάνω συστημάτων και
εγκαταστάσεων
Σχεδίαση απλών γραμμικών παραστάσεων των πιο πάνω τύπων συστημάτων και εγκαταστάσεων
Σχεδίαση των πιο πάνω τύπων συστημάτων και εγκαταστάσεων σε κατόψεις αρχιτεκτονικών σχεδίων
Απλή και αναλυτική μέθοδος διαστασιολόγησης των δικτύων των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης
με νερό
Επιμέτρηση, ταξινόμηση και καταγραφή ποσοτήτων υλικών και εξαρτημάτων, από κατασκευαστικά
ή/και γραμμικά σχέδια των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με νερό
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27

γ

36

Ø6

Ø6

9

9

δ

36

β

18

27

Ø6

Ø6

9

1

6

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ

3

4

2

1

1
2
3
4

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΕΙΚΟΝΑ

εξαρτημάτων και να σχεδιάσετε τα σύμβολά τους.

δ

β

ψυκτικού κύκλου.

Α

γ

α

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.
Να συμπληρώσετε στον πίνακα τις ονομασίες των τεσσάρων

δ

γ

Α

ΕΡΩΤΗΣΗ 3.
Να βάλετε σε κύκλο τον αριθμό του σχεδίου που φαίνεται o ορθός
τρόπος σχεδίασης της τομής Α-Α.

ΟΝΟΜΑ : .......................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : ..................................................

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ......................................

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.
Να συμπληρώσετε στον πίνακα τις ονομασίες των αριθμημένων μερών του

β

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.
Να βάλετε σε κύκλο τον άριθμο του σχεδίου που φαίνεται o ορθός τρόπος
σχεδίασης ενός εξαρτήματος με τυφλή κοχλιοτομημένη οπή.

α

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.
Να συμπληρώσετε στον πίνακα τις ονομασίες των
αριθμημένων μερών της μονάδας ανεμιστήρα-στοιχείου.

9

α

36

15

27

9

9

6

15

15

9

ΕΡΩΤΗΣΗ 1.
Να βάλετε σε κύκλο τον αριθμό του σχεδίου που φαίνεται
ο σωστός τρόπος σχεδίασης των διαστάσεων.

2. Η κάθε σωστή απάντηση για τις ερωτήσεις 1- 4 βαθµολογείται µε 6 µονάδες και για τις
ερωτήσεις 5 και 6 µε 8 µονάδες.

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις υποχρεωτικά

ΟΔΗΓΙΕΣ:

ΜΕΡΟΣ Α (40 ΜΟΝΑΔΕΣ)

9

9
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600

600

600

600

600

600

600

600

600

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΜΟΝΑ

644

720

966

1073

1180

1287

1502

1609

1824

1080

1200

1320

1440

1680

1800

2040

751

536

600

858

429

380

960

322

840

215

360

500

2109

1861

1737

1489

1365

1241

1117

993

869

744

620

485

372

248

600

ΥΨΟΣ (mm)

240

ΜΗΚΟΣ
(mm)

Διπλό

Διπλό

Διπλό

Διπλό

Tριπλό

Διπλό

Διπλό

Μονό

Διπλό

Διπλό

3576

3155

2945

2524

2313

2103

1893

1682

1472

1262

1052

841

631

420

500

4229

3760

3510

3000

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

600

ΥΨΟΣ (mm)

ΔΙΠΛΑ

5280

4558

4348

3727

3418

3106

2795

2484

2174

1863

1553

1242

952

521

500

6102

5384

5025

4307

3948

3589

3230

2871

2512

2154

1795

1436

1077

718

600

ΥΨΟΣ (mm)

ΤΡΙΠΛΑ

1

Θερμαντικό Μήκος σώματος
σώμα
(mm)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Απόδοση θερμαντικών σωμάτων

2450

2600

3450

960

4950

3600

2500

600

980

2000

600

1

Χώρος

Απόδοση
(kcal/h)

Αριθμός
σώματος

Ύψος σώματος
(mm)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

9

10

Γ

A

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2

B

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 3

8

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1

Από 2 800 - 50 000

ΓΡΑΦΕΙΟ

28
35

Από 14 000 - 28 000

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

3

22

Από 4 500 - 14 000

2

15

Διάμετρος σωλήνα mm

Mέχρι 4 500

Θερμικές απώλειες kcal/h

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

7

6

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

KOYZINA

4

5

Δίνεται η κάτοψη μιας κατοικίας σε κλίμακα 1:100
(α) Να συμπληρώσετε στον πίνακα 1 το χώρο που αντιστοιχεί σε κάθε θερμαντικό σώμα και να επιλέξετε το μήκος των θερμαντικών σωμάτων
με τη βοήθεια του καταλόγου απόδοσης που δίνεται στον πίνακα 3
(15 μονάδες)
(β) Να σχεδιάσετε στην κάτοψη, με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων, το σύστημα διπλής διασωλήνωσης της κεντρικής
θέρμανσης
(15 μονάδες)
(γ) Να υπολογίσετε και να συμπληρώσετε στον πίνακα 4 τη διάμετρο της διασωλήνωσης στα σημεία Α, Β και Γ
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από τούς πίνακες 1 και 2
(6 μονάδες)
(δ) Να υπολογίσετε και να συμπληρώσετε στον πίνακα 5 την απόδοση του λέβητα.
(4 μονάδες)

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 (40 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Γ

Απόδοση
σωμάτων
(kcal/h)

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Δυναμικότητα λέβητα =

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10
Β

Θερμαντικά σώματα

Α

Σημεία

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Διάμετρος σωλήνων
(mm)

ΟΝΟΜΑ : .......................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : ..................................................

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ......................................
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5

6

1

2

3

Δοσομετρική αντλία
χλωρίνης

4

7

8

10

9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑ : .......................................................

Στο πιο κάτω σχέδιο φαίνεται μια τυπική εγκατάσταση σύγχρονης οικιακής κολυμβητικής δεξαμενής
(α) Να σχεδιάσετε με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων την υδραυλική εγκατάσταση
(διασωλήνωση) της κολυμβητικής δεξαμενής
(β) Να γράψετε στον πίνακα τα αριθμημένα μέρη του συστήματος (1 μέχρι 10).

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ : ..................................................

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (20 ΜΟΝΑΔΕΣ)

(μονάδες 10)
(μονάδες 10)

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ......................................

ΜΕΡΟΣ Β

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (352)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σκοπός του μηχανολογικού κατασκευαστικού σχεδίου, ορθή τοποθέτηση των όψεων στο χάρτη
σχεδίασης, είδη γραμμών του σχεδίου, τεχνικές και πορεία σχεδίασης και υπόμνημα.
Διαστάσεις στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Γενικές αρχές – ορθή τοποθέτηση των
διαστάσεων σε απλά και πολύπλοκα μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια σύμφωνα με το
ISO
Τομές στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Σκοπός των τομών, τέμνοντα επίπεδα ή
επίπεδα τομής, γραμμοσκιάσεις, τομές αντικειμένων λεπτού πάχους, τομές αντικειμένων
συμμετρικών γύρω από τον άξονα περιστροφής τους (άξονας συμμετρίας)
Τυποποιημένα είδη γραμμοσκιάσεων για τα διάφορα στερεά, υγρά και αέρια υλικά
Σχεδίαση σε ορθογραφική προβολή όψεων απλών στοιχείων μηχανών σε πλήρη, μερική και
περιστρεφόμενη τομή όταν τα στοιχεία μηχανών δίνονται στην ορθογραφική ή ισομετρική
προβολή
Σχεδιαστικές
παραστάσεις
και
κωδικοποιημένες
συμβολικές
παραστάσεις
τυποποιημένων στοιχείων μηχανών
Σχεδίαση στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO, των
όψεων ή/και των όψεων σε τομή ή/και ημιτομή:
Εξαγωνικού κοχλία, αμφικοχλία, εξαγωνικού περικοχλίου, διαμπερούς κοχλιοτομημένης οπής
και τυφλής κοχλιοτομημένης οπής
Σχεδίαση σε συναρμολόγηση, στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς
Προδιαγραφές ISO, των όψεων ή/και των όψεων σε τομή:
«Περαστού» κοχλία με παράκυκλο και εξαγωγικό περικόχλιο, «φυτευτού» κοχλία με
παράκυκλο και αμφικοχλία με παράκυκλο και εξαγωνικό περικόχλιο
Σχεδίαση στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO, των
όψεων ή/και των όψεων σε τομή των πιο κάτω στοιχείων μηχανών:
Πίρων σύνδεσης, σφηνών, καρφιών, εδράνων με τριβείς ολίσθησης (κουζινέτων), εδράνων με
τριβείς κύλισης (ρουλεμάν), αξόνων, τροχαλιών, οδοντωτών τροχών, αλυσίδων και
αλυσοτροχών, συνδέσμων, συμπλεκτών, ελατηρίων και χαλινωτήρων λαδιού («κκετσιέδων»)
Εναλλαξιμότητα και συστήματα ανοχών
Διεθνές σύστημα ανοχών - ISO
Ανοχές συναρμογών – Διαστάσεις συναρμογών με ανοχές – Τοποθέτηση ανοχών σε
διαστάσεις συναρμογών, σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια
Γεωμετρικές ανοχές – Επιφάνειες στοιχείων μηχανών με γεωμετρικές ανοχές
Κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις σύμφωνα με το ISO για:
Μηχανικές κατεργασίες μεταλλικών επιφανειών στοιχείων μηχανών, θερμικές επεξεργασίες
μεταλλικών επιφανειών, ραφές συγκόλλησης σε συγκολλητά στοιχεία μηχανών και βαθμού
λειότητας (τραχύτητας) μεταλλικών επιφανειών στοιχείων μηχανών
Τοποθέτηση σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια, των πιο πάνω κωδικοποιημένων
συμβόλων
Βοηθητική προβολή
Σχεδίαση, απλών αντικειμένων και απλών στοιχείων μηχανών στην πρώτη βοηθητική προβολή
και σχεδίαση πραγματικού σχήματος μιας επιφάνειας
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Συναρμολογήσεις – Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια
Χρήση Διεθνών και Εθνικών Προδιαγραφών (ISO, EN,BSI,DIN,CYS), για εξεύρεση διαστάσεων
και άλλων χρήσιμων στη σχεδίαση στοιχείων για τυποποιημένα ημικατεργασμένα μεταλλικά και
άλλα υλικά (ράβδους, δοκούς, άξονες, διάτρητους άξονες, σωλήνες, ελάσματα (λαμαρίνες) κ.ά)
και τυποποιημένα στοιχεία μηχανών
ης
Σχεδίαση σε ορθογραφική προβολή 1 δίεδρης γωνίας (ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης),
απλών μηχανολογικών κατασκευών σε συναρμολόγηση, όταν δίνονται:
Η ίδια η μηχανολογική κατασκευή, η μηχανολογική κατασκευή συναρμολογημένη, σχεδιασμένη
σε ισομετρική προβολή ή σε πλάγια προβολή και τα επί μέρους στοιχεία της μηχανολογικής
ης
κατασκευής, σχεδιασμένα σε ορθογραφική προβολή 1 δίεδρης γωνίας
Κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις στοιχείων:
Πνευματικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών (αριθμητικών), Ηλεκτρο-πνευματικών
και Ηλεκτρο-υδραυλικών συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών σε
εργαλειομηχανές, οχήματα, μηχανήματα, μηχανές, συσκευές, όργανα και συγκροτήματα
αυτοματοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών
Αναγνώριση και ονομασία, από Διεθνείς και Εθνικές Προδιαγραφές (ISO, EN, BSI, DIN), των
κωδικοποιημένων συμβόλων των στοιχείων των πιο πάνω συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου
αυτόματων λειτουργιών στη Μηχανολογία
Ανάγνωση και κατανόηση λειτουργικών διαγραμμάτων και μηχανολογικών κατασκευαστικών
σχεδίων, των πιο πάνω συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη
Μηχανολογία
Μηχανισμοί – Γεωμετρικοί τόποι
Σημασία της χρήσης των μηχανισμών στις μηχανολογικές κατασκευές
Εύρεση γεωμετρικών τόπων σημείων κινούμενων μερών και σχεδίαση καμπυλών τροχιάς
σημείων κινούμενων μερών
Μεταπτώσεις διατομών αγωγών (Μέθοδος τριγωνισμού)
Σχεδίαση μετάπτωσης από ορθογώνια βάση σε κύλινδρο εκτός κέντρου, από ορθογώνια
ο
βάση με κλίση 30 σε κύλινδρο και από κυλινδρική βάση, σε κύλινδρο διαφορετικής
ο
διαμέτρου σε τομή 45 δοσμένου του σχήματος της τομής (πλεκτή μέθοδος τριγωνισμού)
Αλληλοτομές κώνων με κυλίνδρους
Αλληλοτομή κόλουρου κώνου με κατακόρυφο κύλινδρο (Μέθοδος ομόκεντρων κύκλων)
Αλληλοτομή κόλουρου κώνου με οριζόντιο κύλινδρο (Μέθοδος ομόκεντρων κύκλων)
Μεταλλικές κατασκευές
Σχεδίαση σκάλας με πλατύσκαλο – όψεις – προδιαγραφές σκαλοπατιών – διαστάσεις υλικών –
υπολογισμοί – κοστολόγηση
Ελικοειδής σκάλας – Σχεδίαση έλικας –προδιαγραφές – υλικά – υπολογισμοί – κοστολόγηση
Μεταλλικά έπιπλα (καρέκλα – τραπέζι – γραφείο – πάγκος κουζίνας) – Υλικά κατασκευής –
προδιαγραφές – Υπολογισμοί διαστάσεων – Κοστολόγηση
Δοκοί – ψαλίδια – αναφορά – σχέδια – χρήσεις
Μεταλλικά κτίρια – Επίδειξη σχεδίων – αναφορά υλικών – προδιαγραφές
Πόρτες – παράθυρα – επίδειξη σχεδίων – προδιαγραφές υλικών – επιλογή υλικών
Σχεδίαση διάταξης ανοξείδωτων κατασκευών εξοπλισμού κουζίνων ξενοδοχείων, κέντρων
αναψυχής κ.α.
Συστήματα εξαερισμού (στερέωση-μονώσεις)
Κιγκλιδώματα (κλίμακες-σχήματα-υλικά-προδιαγραφές-κοστολόγηση)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
: Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2012
: 11.00 – 13.30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη ( Μέρος Α και Β) και
3 φύλλα σχεδίασης
∆ιάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά
Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

2

Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στα τρία (3) φύλλα σχεδίασης

3

Οι απαντήσεις να δοθούν στα αντίστοιχα επισυναπτόμενα φύλλα σχεδίασης, στα οποία
αναγράφονται οι ερωτήσεις.
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ/
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (353)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο
Σκοπός του μηχανολογικού κατασκευαστικού σχεδίου, ορθή τοποθέτηση των όψεων στο
χάρτη σχεδίασης, είδη γραμμών του σχεδίου, τεχνικές και πορεία σχεδίασης και υπόμνημα.
Διαστάσεις στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Γενικές αρχές – ορθή τοποθέτηση
των διαστάσεων σε απλά και πολύπλοκα μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια σύμφωνα με
το ISO
Τομές στο Μηχανολογικό Κατασκευαστικό Σχέδιο. Σκοπός των τομών, τέμνοντα επίπεδα ή
επίπεδα τομής, γραμμοσκιάσεις, τομές αντικειμένων λεπτού πάχους, τομές αντικειμένων
συμμετρικών γύρω από τον άξονα περιστροφής τους (άξονας συμμετρίας)
Τυποποιημένα είδη γραμμοσκιάσεων για τα διάφορα στερεά, υγρά και αέρια υλικά
Σχεδιαστικές παραστάσεις
και
κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις
τυποποιημένων στοιχείων μηχανών
Σχεδίαση στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO, των
όψεων ή/και των όψεων σε τομή ή/και ημιτομή:
Εξαγωνικού κοχλία, αμφικοχλία, εξαγωνικού περικοχλίου, διαμπερούς κοχλιοτομημένης οπής
και τυφλής κοχλιοτομημένης οπής
Σχεδίαση σε συναρμολόγηση, στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς
Προδιαγραφές ISO, των όψεων ή/και των όψεων σε τομή:
«Περαστού» κοχλία με παράκυκλο και εξαγωγικό περικόχλιο, «φυτευτού» κοχλία με
παράκυκλο και αμφικοχλία με παράκυκλο και εξαγωνικό περικόχλιο
Σχεδίαση στο ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης, σύμφωνα με Διεθνείς Προδιαγραφές ISO, των
όψεων ή/και των όψεων σε τομή των πιο κάτω στοιχείων μηχανών:
Πίρων σύνδεσης, σφηνών, καρφιών, εδράνων με τριβείς ολίσθησης (κουζινέτων), εδράνων
με τριβείς κύλισης (ρουλεμάν), αξόνων, τροχαλιών, οδοντωτών τροχών, αλυσίδων και
αλυσοτροχών, συνδέσμων, συμπλεκτών, ελατηρίων και χαλινωτήρων λαδιού («κκετσιέδων»)
Εναλλαξιμότητα και συστήματα ανοχών
Διεθνές σύστημα ανοχών - ISO
Ανοχές συναρμογών – Διαστάσεις συναρμογών με ανοχές – Τοποθέτηση ανοχών σε
διαστάσεις συναρμογών, σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια
Γεωμετρικές ανοχές – Επιφάνειες στοιχείων μηχανών με γεωμετρικές ανοχές
Κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις σύμφωνα με το ISO για:
Μηχανικές κατεργασίες μεταλλικών επιφανειών στοιχείων μηχανών, θερμικές επεξεργασίες
μεταλλικών επιφανειών, ραφές συγκόλλησης σε συγκολλητά στοιχεία μηχανών και βαθμού
λειότητας (τραχύτητας) μεταλλικών επιφανειών στοιχείων μηχανών
Τοποθέτηση σε μηχανολογικά κατασκευαστικά σχέδια, των πιο πάνω κωδικοποιημένων
συμβόλων
Συναρμολογήσεις – Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια
Χρήση Διεθνών και Εθνικών Προδιαγραφών (ISO, EN,BSI,DIN,CYS), για εξεύρεση
διαστάσεων και άλλων χρήσιμων στη σχεδίαση στοιχείων για τυποποιημένα
ημικατεργασμένα μεταλλικά και άλλα υλικά (ράβδους, δοκούς, άξονες, διάτρητους άξονες,
σωλήνες, ελάσματα (λαμαρίνες) κ.ά) και τυποποιημένα στοιχεία μηχανών
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ης

Σχεδίαση σε ορθογραφική προβολή 1 δίεδρης γωνίας (ευρωπαϊκό σύστημα σχεδίασης),
απλών μηχανολογικών κατασκευών σε συναρμολόγηση, όταν δίνονται:
Η ίδια η μηχανολογική κατασκευή, η μηχανολογική κατασκευή συναρμολογημένη,
σχεδιασμένη σε ισομετρική προβολή ή σε πλάγια προβολή και τα επί μέρους στοιχεία της
ης
μηχανολογικής κατασκευής, σχεδιασμένα σε ορθογραφική προβολή 1 δίεδρης γωνίας
Κωδικοποιημένες συμβολικές παραστάσεις στοιχείων:
Πνευματικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών (αριθμητικών), Ηλεκτρο-πνευματικών
και Ηλεκτρο-υδραυλικών συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών σε
εργαλειομηχανές, οχήματα, μηχανήματα, μηχανές, συσκευές, όργανα και συγκροτήματα
αυτοματοποιημένων παραγωγικών διαδικασιών
Αναγνώριση και ονομασία, από Διεθνείς και Εθνικές Προδιαγραφές (ISO, EN, BSI, DIN), των
κωδικοποιημένων συμβόλων των στοιχείων των πιο πάνω συστημάτων ρύθμισης και
ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη Μηχανολογία
Ανάγνωση και κατανόηση λειτουργικών διαγραμμάτων και μηχανολογικών κατασκευαστικών
σχεδίων, των πιο πάνω συστημάτων ρύθμισης και ελέγχου αυτόματων λειτουργιών στη
Μηχανολογία
Μηχανισμοί – Γεωμετρικοί τόποι
Σημασία της χρήσης των μηχανισμών στις μηχανολογικές κατασκευές
Εύρεση γεωμετρικών τόπων σημείων κινούμενων μερών και σχεδίαση καμπυλών τροχιάς
σημείων κινούμενων μερών
Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Σχέδιο Αυτοκινήτου
Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά/ Ηλεκτρονικά κυκλώματα αυτοκινήτου
Ανάγνωση κατανόηση και σχεδίαση συνοπτικών, σχηματικών και καλωδιακών ηλεκτρικών
κυκλωμάτων
Μετατροπή (ανάγνωση σχεδίαση και περιγραφή):
Σχηματικού και καλωδιακού ηλεκτρικού διαγράμματος σε συνοπτικό, σχηματικού
ηλεκτρικού διαγράμματος σε καλωδιακό και αντίστροφα
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (354)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ∆ύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1
1.1
1.2

Εισαγωγή – Σκελετός του κτιρίου
Συσχετισμός αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων.
Επιμέρους δομικά στοιχεία

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Στοιχεία του Κανονισμού Σκυροδέματος και του Σεισμικού Κώδικα
Σκυρόδεμα και χάλυβας
Επικαλύψεις οπλισμού
Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ράβδων του κύριου οπλισμού
Κανονισμοί αποκοπής οπλισμού
Συνδετήρες

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Θεμέλια
Είδη πεδίλων
Ξυλότυπος θεμελίωσης
Κεντρικά φορτισμένο πέδιλο
Συνδετήρια δοκός (θεμελιοδοκός)
Σχέδιο χάραξης και εκσκαφής πεδίλων

4
4.1

Υποστυλώματα (Κολόνες)
Κατασκευαστικές διατάξεις του Σεισμικού Κώδικα για τους οπλισμούς των
υποστυλωμάτων
Σκαριφήματα υποστυλωμάτων με διαφορετικές μορφές και διαφορετική διάταξη
συνδετήρων
Κατακόρυφη και οριζόντια τομή κολόνας ορθογωνικής διατομής.
Κατακόρυφη και οριζόντια τομή αντισεισμικού τοιχίου

4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3

5.6

∆οκοί
Σκαριφήματα δοκών με ένα ή περισσότερα ανοίγματα – στατική λειτουργία – οπλισμός
Κανόνες αποκοπής και αγκύρωσης του διαμήκους οπλισμού
Κατασκευαστικές διατάξεις του Κανονισμού Σκυροδέματος και του Σεισμικού Κώδικα
για δοκούς
Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές αμφιέρειστης δοκού και αναπτύγματα οπλισμού
Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές συνεχόμενης δοκού με δύο ανοίγματα και
αναπτύγματα οπλισμού
Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές προέχουσας δοκού και αναπτύγματα οπλισμού.

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Πλάκες
Σκαριφήματα πλακών
Οπλισμοί
Κανόνες αποκοπής του κύριου οπλισμού
Σκαρίφημα ξυλοτύπου πλάκας μικρής κατοικίας
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου αμφιέρειστης πλάκας με τον οπλισμό της.
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου τετραέρειστης πλάκας με τον οπλισμό της.
Κάτοψη και τομή ξυλοτύπου προέχουσας πλάκας με τον οπλισμό της.

5.4
5.5

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο
κάτω:
 Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία,
σβηστήρι)
 Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΜΑΪΟΥ 2014

ΩΡΑ

: 8:00 – 10:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α΄ και Β΄), 3 σελίδες (Α4), τα φύλλα
σχεδίασης 1, 2, 3, και 4 (Α3).

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:


Το εξεταστικό δοκίμιο



Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της,
να επισυναφθούν τα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Να λύσετε όλες τις ασκήσεις.
1. Οι ασκήσεις 1 και 2 του Μέρους Α΄ να λυθούν στο φύλλο σχεδίασης 1.
2. Οι ασκήσεις 3 και 4 του Μέρους Α΄ να λυθούν στο φύλλο σχεδίασης 2.
3. Η άσκηση 5 του Μέρους Β΄ να λυθεί στο φύλλο σχεδίασης 3.
4. Η άσκηση 6 του Μέρους Β΄ να λυθεί στο φύλλο σχεδίασης 4.

5. Να αναγράψετε τα στοιχεία σας και στα 4 φύλλα σχεδίασης.
6. Να αναγραφούν τίτλοι όπου χρειάζεται.

7. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραμμογραφίας και γραφής
γραμμάτων και αριθμών.
8. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις.
9. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
10. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΠΙΠΛOY ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (355)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ιάρκεια εξέτασης: ∆ύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1
Χρησιμότητα του σχεδίου στη βιομηχανία επίπλων και ξυλουργικών
κατασκευών
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Προοπτικό Σχέδιο με δύο σημεία φυγής
Βασικές προοπτικές συντεταγμένες
Σημεία φυγής
Οπτικές ακτίνες
Γραμμή ορίζοντα
Γραμμή εδάφους
Γραμμή κεντρικού οπτικού άξονα
Παράγοντες που επηρεάζουν την προοπτική απεικόνιση
Η θέση της γραμμής του ορίζοντα
Η θέση των σημείων φυγής
Προοπτική αναλογία
Προοπτικό σχέδιο με δύο σημεία φυγής, από κάτοψη
Χάραξη και τοποθέτηση των βασικών προοπτικών συντεταγμένων
Σχεδιασμός και τοποθέτηση της κάτοψης
Βασικές αρχές διεκπεραίωσης προοπτικού σχεδίου με δύο σημεία φυγής

3
3.1
3.2
3.3

Ανθρωπομετρία και Εργονομία
Η σημασία των ανθρωπομετρικών δεδομένων
Η σημασία των εργονομικών δεδομένων
Η σχέση των διαστάσεων και αναλογιών του ανθρώπινου σώματος με τις διαστάσεις
και αναλογίες των επίπλων
∆ιαστάσεις και κινήσεις του ανθρώπινου σώματος
Προβλήματα από λανθασμένες διαστάσεις, κλίσεις και αναλογίες επίπλων
Λειτουργικότητα στο έπιπλο σε σχέση με τα ανθρωπομετρικά και εργονομικά δεδομένα
Βασικά ανθρωπομετρικά και εργονομικά δεδομένα και βασικές διαστάσεις επίπλων

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.4
4.4.1
4.4.2

4.4.3

Σχεδιασμός Προτύπων Επίπλων και Ξυλουργικών Κατασκευών
Η σημασία του σχεδιασμού
Σχεδιαστές επίπλων
Παράγοντες καλού σχεδιασμού
Λειτουργικότητα
Αντοχή και σταθερότητα
Ασφάλεια
Οικονομία – Ορθολογιστική αξιοποίηση υλικών
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Εμφάνιση και στυλ
∆υνατότητες διάθεσης
Στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού
Σχεδιαστική εντολή – προσδιορισμός προβλήματος η ανάγκης
∆ημιουργία υπόβαθρου σε σχέση με το θέμα

Χρήση πηγών πληροφόρησης

Συνεντεύξεις

Παρατήρηση

Μελέτη υφιστάμενων προϊόντων
∆ημιουργία αρχικών ιδεών

Αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων υλικών
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4.4.4
4.4.5
4.4.6

5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.5.1
5.5.2

5.5.3
5.6
5.7
5.7.1
5.7.2
6
6.1
6.1.1

6.1.2
6.1.3

6.1.4


Αξιοποίηση τεχνικών και μεθόδων

Αξιοποίηση τεχνολογίας
Αξιολόγηση και επιλογή ιδεών
Παρουσίαση ιδεών
Ανάπτυξη επιλεγμένης ιδέας

Αξιοποίηση της ορθογραφικής και των τρισδιάστατων προβολών

Αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων υλικών

Αξιοποίηση τεχνικών και μεθόδων

Αξιοποίηση τεχνολογίας

Τήρηση αναλογιών και άλλων κανόνων αισθητικής
Κατασκευαστικό Σχέδιο
Η σημασία του κατασκευαστικού σχεδίου
Αξιοποίηση των προβολών στο κατασκευαστικό σχέδιο
Συμβολισμός αυτούσιας και τεχνητής ξυλείας
Συμβολισμοί κατασκευα0στικών υλικών, συνδέσεων και εξαρτημάτων (σύμφωνα με
ISO και DIN)

Εξαρτήματα

Γυαλί

Φελλός

Μάρμαρο και γρανίτης

Συνθετικά υλικά

Μέταλλο

Συνδετικά υλικά

Συνδετικά στοιχεία
Τομές
Σημασία τομής
Θέση όψεων τομής

Μπροστινή τομή

Κατακόρυφη τομή

Οριζόντια τομή
Πορεία σχεδίασης τομής
Γραφική παρουσίαση της κατασκευαστικής δομής ξυλουργικών κατασκευών και
επίπλων
Κατασκευή μόλας
Υλικά
Σχεδίαση με τετραγωνικό πλέγμα
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Αρχιτεκτονικοί συμβολισμοί
Θύρες

Περαστή

Πρεσαριστή

Καρφωτή
Παράθυρα

Απλό μονό δίφυλλο παράθυρο

Περιστρεφόμενο παράθυρο ( πλαίσιο με τζάμι και περσιάνα)
Οικιακές συσκευές

Νεροχύτες

Γκαζιέρες

Ψυγεία

Πλυντήρια
Είδη υγιεινής

Νιπτήρες
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6.1.5
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3


Λουτήρες

Λεκάνες

Μπιντέ

Ντουζιέρα
Ηλεκτρική εγκατάσταση
Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδίου
Χώροι
∆ιαστάσεις
Αρχές τοποθέτησης και διαρρύθμισης επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ
Οι εξεταζόμενοι/νες κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει να έχουν μαζί τους τα πιο κάτω:

Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, διαβήτη, χάρακα και κλιμακόμετρο)

Μολυβόπενες ή μολύβια (ΗΒ, 2Η και 3Η), Αυτοκόλλητη ταινία, σβηστήρι-γομολάστιχα.

Ταυ (Τ)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (355)
Μάθημα: ΣXEΔΙΟ ΕΠΙΠΛOY ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014
08:00 – 10:30

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• Το Έντυπο (Α3) στο οποίο θα συμπληρώσει τα στοιχεία του/της
• Το εξεταστικό δοκίμιο
• Το Φύλλο Απαντήσεων (Α3) Αριθμός 1
• Το Φύλλο Απαντήσεων (Α3) Αριθμός 2
• Το Φύλλο Απαντήσεων (Α3) Αριθμός 3
• Το Φύλλο Απαντήσεων (Α3) Αριθμός 4
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

2.

Το ΜΕΡΟΣ Α αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις και κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.

3.

Το ΜΕΡΟΣ Β αποτελείται από τρείς (3) ερωτήσεις και κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες.

4.

Όλες οι απαντήσεις/σχέδια να δοθούν στα τέσσερα (4) Φύλλα Απαντήσεων Α3
τα οποία θα επιστραφούν.

5.

Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στα τέσσερα (4) Φύλλα
Απαντήσεων Α3, με στυλό (πέννα) μπλε χρώματος.

6.

Όλες οι απαντήσεις να γίνουν με μολύβι.

7.

Στα φύλλα απαντήσεων η διάταξη της εργασίας, η γραφή των σημειώσεων και
η καθαρότητα λαμβάνονται υπόψη κατά τη βαθμολογία.

8.

Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής.

9.

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού.
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Μέρος Α΄: Αποτελείται από 5 ερωτήσεις (ασκήσεις).
Να απαντήσετε (λύσετε) και τις πέντε (5) ερωτήσεις (ασκήσεις).
Η κάθε ερώτηση (άσκηση) βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
Όλες οι απαντήσεις του Μέρους Α να δοθούν στο Φύλλο Απαντήσεων 1.

1. Πιο κάτω παρουσιάζονται κύβοι σχεδιασμένοι με τις τέσσερεις (4) διαφορετικές
μεθόδους τρισδιάστατης σχεδίασης (Σχέδιο Αρ. 1).

Σχέδιο Αρ. 1
Να αναγνωρίσετε την μέθοδο τρισδιάστατης σχεδίασης του κάθε κύβου και να
συμπληρώσετε τον Πίνακα Α με τις πιο κάτω μεθόδους σχεδίασης:
 Προοπτικό με ένα σημείο φυγής
 Ισομετρική προβολή
 Προοπτικό με δύο σημεία φυγής
 Πλάγια προβολή
(Μονάδες 8)

2. Στο πιο κάτω σχέδιο κομοδίνου (Σχέδιο Αρ. 2), χωρίς συρτάρι, υπάρχουν πέντε (5)
σχεδιαστικά λάθη.
Να εντοπίσετε και να διορθώσετε στο σχέδιο, τέσσερα (4) από αυτά.

Σχέδιο Αρ. 2
Σελίδα781
2 από 7

(Μονάδες 8)

3. Η μισ
σοχάρακτη σύνδεση που
π παρου
υσιάζεται πιο
π κάτω (Σ
Σχέδιο Αρ. 3), χρησιμοποιείται
στην Ξυλουργικκή και στηνν Επιπλοπο
οιία.
Να αναφέρετε
α
δύο (2) κατασκευ
υές στις οποίες
ο
μπ
πορεί να χρησιμοπ
ποιηθεί η
σύνδ
δεση αυτή..

Σ
Σχέδιο
Αρ. 3
Μονάδες 8)
(Μ

4. Για τηην κατασκκευή του πιο
π κάτω τραπεζιού (Σχέδιο Αρ.
Α 4) έχουν χρησιιμοποιηθείί
διάφο
ορα είδη συ
υνδέσεων.
Να ον
νομάσετε δύο (2) από
α
τα τρία (3) είδη
η συνδέσεεων που χ
χρησιμοπ
ποιήθηκαν
ν
για τη
ην κατασκ
κευή του και
κ τα οπο
οία υποδεεικνύονταιι στο σχέδ
διο.

Σ
Σχέδιο
Αρ
ρ. 4

(Μ
Μονάδες 8)
Σελίδα782
Σ
3 από 7

5. Πιο κάτω παρουσιάζεται η κάτοψη ενός μικρού σαλονιού.
Με βάση τις διαστάσεις των τριθέσεων καναπέδων, να συμπληρώσετε το
πλάτος και το μήκος του χαλιού στο Σχέδιο Αρ. 5.

Σχέδιο Αρ. 5
(Μονάδες 8)

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄

Σελίδα783
4 από 7

Μέρος Β΄: Αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις (ασκήσεις).
Να απαντήσετε (λύσετε) και τις τρεις (3) ερωτήσεις (ασκήσεις).
Η κάθε ερώτηση (άσκηση) βαθμολογείται με 20 μονάδες.

6. Σας δίνεται ισομετρική προβολή επίπλου τηλεόρασης (Σχέδιο Αρ. 7) στο οποίο
παρουσιάζονται οι βασικές διαστάσεις σε χιλιοστά (mm). Το έπιπλο είναι
κατασκευασμένο από τεχνητή και φυσική ξυλεία. Οι πόρτες αποτελούνται από τελάρο
ατόφιας ξυλείας και αδιαφανές γυαλί.
Να σχεδιάσετε με όργανα σχεδίασης στο Φύλλο Απαντήσεων με αριθμό 2, σε
ορθογραφική προβολή (την πρόσοψη, την πλάγια όψη και την κάτοψη), το
έπιπλο σε κλίμακα 1:10 και να τοποθετήσετε τέσσερις (4) βασικές διαστάσεις.
Όσες διαστάσεις και άλλα στοιχεία δεν δίνονται στο σχέδιο, αφήνονται στη δική σας
κρίση.
Η απάντηση να δοθεί στο φύλλο σχεδίασης Φύλλο Απαντήσεων 2.

Πρόσοψη

Σχέδιο Αρ. 7
Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη βαθμολόγηση του σχεδίου που θα σχεδιάσετε είναι:
•

Ορθότητα σχεδίασης

(Μονάδες 12)

•

Διαστάσεις

(Μονάδες 4)

•

Γενική παρουσίαση σχεδίου (τοποθέτηση, καθαρότητα κλπ)

(Μονάδες 4)

(Σύνολο Μονάδων 20)
Σελίδα784
5 από 7

7. Ποιο κάτω παρουσιάζεται ένα πολυμορφικό έπιπλο (Σχέδιο Αρ. 8) κατασκευασμένο
από τεχνητή ξυλεία.

Πολυμορφικό έπιπλο

Σχέδιο Αρ. 8
Η σύνθετη πολυμορφική κατασκευή είναι βαμμένη με αδιαφανή χρώματα και έγινε με την
χρήση:


Δύο (2) τεμαχίων Τύπου Α



Δύο (2) τεμαχίων Τύπου Γ



Ενός (1) τεμαχίου Τύπου Β

Να εισηγηθείτε δύο (2) άλλες προτάσεις πολυμορφικών επίπλων που μπορούν
να γίνουν με τη χρήση των πέντε πιο πάνω τεμαχίων. Οι δύο προτάσεις να
γίνουν με ελεύθερο χέρι.

Η απάντηση να δοθεί στο φύλλο σχεδίασης Φύλλο Απαντήσεων 3.
Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη βαθμολόγηση του σχεδίου που θα σχεδιάσετε είναι:
•

Ορθότητα σχεδίασης

(Μονάδες 12)

•

Γενική παρουσίαση σχεδίου (τοποθέτηση, καθαρότητα κλπ)

(Μονάδες 8)

(Σύνολο Μονάδων 20)
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8. Να σχεδιάσετε το πιο κάτω μπαούλο το οποίο παρουσιάζεται στο Σχέδιο Αρ. 8,
σε προοπτικό σχέδιο με δύο σημεία φυγής. Η σχεδίαση να γίνει με γεωμετρικά
όργανα και σε κλίμακα 1:20.

Σχέδιο Αρ. 8
Μεταξύ του καπακιού, του κυρίως κιβωτίου και της βάσης υπάρχει αρμός 10 mm.

Η απάντηση να δοθεί στο φύλλο σχεδίασης Φύλλο Απαντήσεων 4.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη βαθμολόγηση του σχεδίου που θα σχεδιάσετε είναι:
•

Ορθότητα σχεδίασης

(Μονάδες 12)

•

Γενική παρουσίαση σχεδίου (τοποθέτηση, καθαρότητα κλπ)

(Μονάδες 8)

(Σύνολο Μονάδων 20)

- ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (356)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
O∆ΗΓΙΕΣ:

Οι εξεταζόμενοι/ες να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα υλικά:
Παστέλ (κιμωλία), κάρβουνο, γκουάς μπογιές, ακουαρέλα, πινέλα, παλέτα, δοχείο με νερό, μαύρα
και χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόρους, πενάκια, σβηστήρι και χαρτοταινία.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ


Εικαστική μελέτη αντικειμένου
o Χρήση των υλικών και μέσων σχεδίασης
o Ανάμεικτα υλικά
o Εκφραστικές γραμμές
o Πειραματισμός – Τεχνοτροπία
o Απλοποίηση – Σχηματοποίηση



Οπτική αντίληψη
o Θετικός και αρνητικός χώρος
o Η αίσθηση του βάθους



Σύνθεση – Ρεαλιστική απόδοση
o Άξονες – Κλίσεις
o Μετρήσεις – Συγκρίσεις – Αναλογίες
o Τρόποι γραφής – Ύφος σχεδίου
o Τονικές σχέσεις
o Τονική απόδοση της υφής των υλικών
o Χρώμα



Σχεδιαστική μελέτη μέσα από το φυσικό περιβάλλον
o Γρήγορα σκιτσάκια - Έκφραση και χαρακτήρας
o Κίνηση και ζωντάνια
o Υλικά και τεχνοτροπία
o Λεπτομέρεια



Προσωπογραφία
o ∆ομή του ανθρώπινου κεφαλιού



Ανθρώπινη φιγούρα
o Κίνηση και έκφραση



Σκίτσο
o Απλοποίηση μορφών
o Μετατροπή τονικής εικόνας σε γραμμική



Αφηγηματική Απεικόνιση
o Απεικόνιση ιστορίας
o Εικονογράφηση βιβλίου



Το σχέδιο ως επικοινωνία
o Αφίσα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Σ. (ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ [356]
Μάθημα: ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 3 ώρες
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
O/H κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
 Το εξεταστικό δοκίμιο
 Ένα φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3
 Ένα διαφανές φύλλο σχεδίασης (τρέισινγκ), μεγέθους Α3
 Ένα έντυπο (χαρτονάκι), το οποίο να συμπληρωθούν τα στοιχεία
του/της και να επισυναφθεί στο φύλλο σχεδίασης.
Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Να χρησιμοποιήσετε το διαφανές φύλλο σχεδίασης (τρέισινγκ) ως
βοηθητικό μέσο.
2. Το διαφανές φύλλο σχεδίασης (τρέισινγκ) δεν επιστρέφεται.
3. Να προσεχθεί η ποιότητα της εργασίας σας.
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Η σύνθεσή σας να καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια του φύλλου σχεδίασης. Να μην
αφήσετε λευκό πλαίσιο – περίγραμμα.

Να μην δώσετε έμφαση στις τυπογραφικές λεπτομέρειες των αντικειμένων της
σύνθεσης (βούτυρο και μαρμελάδα). Να τις αποδώσετε με απλές σχεδιαστικές
ενδείξεις.

Η σύνθεσή σας να περιέχει τον τίτλο «Η μαρμελάδα της γιαγιάς» (σελίδα 2).

Να αποδώσετε τον τίτλο χρωματικά όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία.

Το διαφανές φύλλο σχεδίασης (τρέισινγκ), το οποίο σας δόθηκε, να χρησιμοποιηθεί ως
βοηθητικό μέσο για αντιγραφή και μεταφορά του τίτλου στη σύνθεσή σας.

Το διαφανές φύλλο δε θα τύχει αξιολόγησης.

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

•

•

•

•

•

•

•

TITΛΟΣ

Σελίδα 2 από 3

100 μονάδες

30 μονάδες

6. Ποιότητα απεικόνισης της σύνθεσης (αφίσας), έκφραση, ζωντάνια
και χαρακτήρας.		
ΣΥΝΟΛΟ

20 μονάδες

5. Απόδοση των αποχρώσεων, της υφής και των επιπέδων της σύνθεσης.

15 μονάδες

15 μονάδες

3. Απόδοση της φόρμας, του σχήματος και του όγκου των αντικειμένων.
4. Απόδοση με τονική διαβάθμιση των φωτεινών και σκιερών επιφανειών
του θέματος.

10 μονάδες

Να οργανώσετε με επιμέλεια τη σχεδιαστική επιφάνεια, απεικονίζοντας ρεαλιστικά τη
σύνθεση (αφίσα) με χρώμα (σελίδα 3) στο φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3 που σας
δόθηκε.

•

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο χώρο σχεδίασης Α3.
Με τη λέξη «απεικόνιση» εννοούμε τη σύνθεση, το μέγεθος και τη θέση
των αντικειμένων και του τίτλου μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια.
		
2. Σχεδιαστική απόδοση των αναλογιών των αντικειμένων της σύνθεσης.

Να σχεδιάσετε, με υλικά της επιλογής σας, τη σύνθεση (αφίσα) (σελίδα 3) σε όλη την
επιφάνεια του φύλλου σχεδίασης, μεγέθους Α3.

10 μονάδες

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Αφίσα – «Η μαρμελάδα της γιαγιάς»
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ (ΑΦΙΣΑ)
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (357)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
1

Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός (ντιζάιν)

1.1

Αρχιτεκτονικά έργα των πρωτοπόρων της αρχιτεκτονικής

1.2

Η σχέση αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής

2

Χώροι κατοικίας – Λειτουργικότητα

2.1

Ο άνθρωπος και οι κινήσεις του στο χώρο – Απαιτούμενες διαστάσεις

2.2

Οργάνωση των χώρων – Διαστάσεις επίπλων και εξοπλισμού

2.3

Εξωτερικοί χώροι – Διαμόρφωση – Επίπλωση κήπου – Διαστάσεις ειδών εξοπλισμού
κήπου

2.4

Σχέση του τεμαχίου (οικοπέδου) με το οδικό δίκτυο – Πρόσβαση – Χώρος στάθμευσης
– Λειτουργία – Διαστάσεις

3

Σχεδιομελετη Α΄: Μικρή κατοικία

3.1

Σχεδίαση της κάτοψης της κατοικίας

3.2

Σχεδίαση του χωροταξικού σχεδίου και τοπιοτέχνησή του

3.3

Σχεδίαση τομών

3.4

Σχεδίαση όψεων

3.5

Ηλεκτρολογικό σχέδιο

3.6

Κλίμακες (Σκάλες)-Υπολογισμός βαθμίδων και αντιβαθμίδων κλίμακας

3.7

Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες

4

Προσανατολισμός – Τοποθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο

4.1

Φυσικός-τεχνητός φωτισμός – Ηλιοφάνεια

4.2

Φυσικός-τεχνητός εξαερισμός

4.3

Φυσική-τεχνητή θέρμανση και ψύξη

5

Σχεδιομελέτη Β΄: Μικρό κτιριακό έργο (π.χ. εμπορικό κατάστημα, μικρή
καφετέρια, διαμέρισμα, εκθεσιακός χώρος, γραφείο κ. ά.)
Η σχεδιομελέτη θα περιλαμβάνει:
•

Σχεδίαση της κάτοψης με όλους τους εξωτερικούς χώρους

•

Σχεδίαση του χωροταξικού και τοπιοτέχνησή του

•

Σχεδίαση τομών και όψεων

•

Ηλεκτρολογικό σχέδιο

•

Σχεδίαση επίπλωσης (κινητής και ακίνητης) σε κάτοψη και όψη

Σημείωση: Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο
κάτω:
• Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία,
σβηστήρι)
• Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (357)
: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014
: 08:00 – 10:30
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α΄ και Β΄), 3 σελίδες Α4 και 3 φύλλα
σχεδίασης Α3.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
•

Το εξεταστικό δοκίμιο

•

Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της, θα
επισυναφθούν τα τρία φύλλα σχεδίασης Α3.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα τρία φύλλα σχεδίασης Α3.
2. Το μέρος Α΄ αποτελείται από 4 (τέσσερις) ασκήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
για κάθε άσκηση βαθμολογείται με 10 μονάδες (Σύνολο μονάδων 40).
3. Το μέρος Β΄αποτελείται από 2 (δύο) ασκήσεις και η κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 30 μονάδες (Σύνολο μονάδων 60).
4. Οι ασκήσεις 1, 2 , 3 και 4 του Μέρους Α΄ να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 1.
5. Η άσκηση 5 του Μέρους Β΄ να σχεδιαστεί στο φύλλο σχεδίασης 2.
6. Η άσκηση 6 του Μέρους Β΄ να σχεδιαστεί στο φύλλο σχεδίασης 3.
7. Να αναγραφούν τίτλοι και διαστάσεις όπου χρειάζεται.
8. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραμμογραφίας και γραφής
γραμμάτων και αριθμών.
9. Οι διαστάσεις στα σχέδια δίνονται σε εκατοστόμετρα και τα υψόμετρα σε μέτρα.
10. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις.
11. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
12. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου και στένσιλ επίπλων.
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΟ∆ΑΣ (358)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρείς (3) ώρες
1. Τα στοιχεία καλαισθησίας στο ένδυμα.
 Η χρυσή τομή και οι παραλλαγές της στην αναλογία του ενδύματος.
 Η συμμετρική και η ασύμμετρη ισορροπία στο ένδυμα.
 Η χρήση των γραμμών στο σχέδιο του ενδύματος.
 Η αναλογία και η δυσαναλογία στο ένδυμα.
 Η ενότητα στο σχέδιο του ενδύματος.
 Η επανάληψη στοιχείων στη μόδα του ενδύματος.
 Η εστίαση προσοχής σε ένα σημείο του σώματος.
 Η φειδώ στο σχέδιο του ενδύματος.
2. Οι Τεχνικές κάλυψης των ατελειών του σώματος.
 Η κατεύθυνση των γραμμών και ο ρόλος τους για την κάλυψη των
ατελειών στο σώμα.
 Οι διάφοροι τύποι σωματότυπου και οι τεχνικές κάλυψης των ατελειών
στον κάθε ένα.
3. Το Σχέδιο Παραγωγής.
 Ο ρόλος του σχεδίου παραγωγής κατά τη δημιουργία μιας συλλογής
ενδυμάτων.
 Η πορεία εργασίας για την κατασκευή του σχεδίου παραγωγής.
 Τα βασικά περιγράμματα και η χρήση τους για την κατασκευή των
σχεδίων παραγωγής.
4. Ο σχεδιασμός της ανδρικής φιγούρας και των ανδρικών ενδυμάτων
 Οι αναλογίες του ανδρικού σώματος.
 Οι διαφορές μεταξύ της ανδρικής και της γυναικείας φιγούρας.
 Ο σχεδιασμός της ανδρικής φιγούρας.
 Ο σχεδιασμός του ανδρικού προσώπου και των χαρακτηριστικών του.
 Οι βασικές αρχές για το σχεδιασμό των ανδρικών ενδυμάτων.
 Η πορεία για το σχεδιασμό βασικών ειδών της ανδρικής ενδυμασίας.
5. Η δημιουργία συλλογής ενδυμάτων
 Η πορεία και τα στάδια για τη δημιουργία μιας συλλογής ενδυμάτων.
 Οι τάσεις της μόδας για την τρέχουσα σαιζόν, οι θεματικές επιλογές, ο
πίνακας έμπνευσης, η ανάπτυξη ιδεών βάση θέματος και
προδιαγραφών και η τελική εικονογράφηση του σχεδίου μόδας
χρησιμοποιώντας στερεά και υγρά μέσα χρωματίσματος.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΟ∆ΑΣ (358)
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού: 3 ώρες
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 10 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
 Το εξεταστικό δοκίμιο.
 Ένα (1) φύλλο σχεδίασης (layout paper) A4, με τον τίτλο της σχεδιαστικής
άσκησης 1.
 Ένα (1) φύλλο ριζόχαρτο A4, με τον τίτλο της σχεδιαστικής άσκησης 1.
 ∆ύο (2) φύλλα σχεδίασης (layout paper) A4, με τον τίτλο της σχεδιαστικής
άσκησης 2.
 Ένα (1) πρόχειρο φύλλο σχεδίασης (layout paper) Α4.
 Ένα (1) χαρτόνι νερομπογιάς A4.
 Το παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει:
o ∆ύο (2) σελίδες με γυναικείες φιγούρες σχεδίου μόδας
o ∆ύο (2) σελίδες με ανδρικές φιγούρες σχεδίου μόδας
o Το βασικό περίγραμμα του φορέματος για το σχέδιο παραγωγής
o Έναν (1) πίνακα έμπνευσης
o Μία (1) καρτέλα με δείγματα υφασμάτων και μοτίβα
Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις του Μέρους Α και ΟΛΕΣ τις σχεδιαστικές ασκήσεις
του Μέρους Β.
2. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις του Μέρους Α στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου, το
οποίο θα επιστραφεί.
3. Οι σχεδιαστικές ασκήσεις του Μέρους Β να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται
για την καθεμία ξεχωριστά.
4. Να μην αναγράψετε τα στοιχεία σας ούτε στα φύλλα σχεδίασης, ούτε και στο
χαρτόνι νερομπογιάς Α4.
5. Επιτρέπεται η χρήση των μέσων και των υλικών σχεδίασης που βρίσκονται στη διάθεσή
σας.
6. Η χρήση της φωτοτράπεζας επιτρέπεται MONO για την αντιγραφή των τελικών σχεδίων
προβολής στο χαρτόνι νερομπογιάς Α4.
7. Το παράρτημα δε θα επιστραφεί μετά το τέλος της εξέτασης.
8. Η σχεδιαστική άσκηση 1 και η σχεδιαστική άσκηση 2, θα επισυναφθούν στην
προκαθορισμένη σελίδα, στο πίσω μέρος του εξεταστικού δοκιμίου.
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ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ.
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ.
1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ παξάγξαθν :

(Μνλάδεο 5)

Η ηδαληθή αλαινγία παξνπζηάδεηαη ζε έλα έλδπκα όηαλ ην πάλσ κέξνο ηνπ
ελδύκαηνο, είλαη ειαθξά πην ……………………….……… από κηα θνύζηα
ηεο νπνίαο ην κήθνο θζάλεη ζην ζεκείν ησλ …………………….……… . Σν
έλδπκα απηό, παξνπζηάδεη νξηδόληην θόςηκν ζηε γξακκή ηεο ……………. .
Η αλαινγία απηή νλνκάδεηαη «…………….…… ……………………».
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ ζηνπο πην θάησ νξηζκνύο, όζνλ
αθνξά ζηα ζηνηρεία θαιαηζζεζίαο ησλ ελδπκάησλ:
(Μνλάδεο 5)
ΟΡΙΜΟΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΛΑΙΘΗΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ
I.

ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ

Όηαλ ην νξηδόληην θόςηκν ζε έλα έλδπκα βξίζθεηαη
πην θάησ από ηε γξακκή ηεο κέζεο, ηόηε ε αλαινγία
απηή νλνκάδεηαη «ρακειή κέζε».

II.

Η ρξήζε ηεο «ζπκκεηξηθήο ηζνξξνπίαο» ζην ζρέδην
ελόο ελδύκαηνο, εμαζθαιίδεη νηθνλνκία ζην ύθαζκα
θαηά ηελ θνπή ηνπ ζηε γξακκή παξαγσγήο.

III.

Με ηε ρξήζε ηεο «αζύκκεηξεο ηζνξξνπίαο» ζην
ζρέδην ησλ ελδπκάησλ, ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο
ησλ παηξόλ ηνπο γίλεηαη κε γνξγό ξπζκό.

IV.

Η ρξήζε νξηδόληησλ ή θάζεησλ θνςηκάησλ ζην
ζρέδην ησλ ελδπκάησλ, δηαθνξνπνηεί ηελ αλαινγία
ηνπο.

V.

Γηα ηελ θαιαηζζεηηθή εκθάληζε ελόο ελδύκαηνο είλαη
ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ πνιιέο ζρεδηαζηηθέο
ιεπηνκέξεηεο, απνζπώληαο έηζη ην βιέκκα από
αηέιεηεο πνπ ηπρόλ λα ππάξρνπλ ζην ζώκα.
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2. (α) Η Δικόνα 1 παξνπζηάδεη έλα έλδπκα ηεο ζπιινγήο κόδαο ηεο ζρεδηάζηξηαο
Agatha Ruiz De La Prada.
Να ζρνιηάζεηε ηε ρξήζε «θεηδνύο» ζην έλδπκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ
Δικόνα 1 θαη λα αλαιύζεηε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ ζηνηρείνπ θαιαηζζεζίαο,
από ηε ζρεδηάζηξηα κόδαο Agatha Ruiz De La Prada.
(Μνλάδεο 7)

Δικόνα 1

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

801

3 από 10

(β) Να επηιέμεηε από ηνπο πην θάησ ΣΤΠΟΤ ΤΦΑΜΑΣΩΝ θαη λα
θαηαηάμεηε ζηε ΣΗΛΗ Α ηνπο ηύπνπο ησλ πθαζκάησλ πνπ είλαη
θαηάιιεινη γηα έλα ΛΔΠΣΟ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟ θαη ζηε ΣΗΛΗ Β ηνπο ηύπνπο
ησλ πθαζκάησλ πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα έλα ΒΑΡΤ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟ.
(Μνλάδεο 3)

ΣΤΠΟΙ ΤΦΑΜΑΣΩΝ: Ογθώδε πθάζκαηα, πθάζκαηα κε θάζεηεο ξίγεο,
πθάζκαηα κε νξηδόληηεο ξίγεο, πθάζκαηα κε κεγάια κνηίβα, πθάζκαηα κε
κηθξά κνηίβα, καη πθάζκαηα ρσξίο γπαιάδα.
ΣΗΛΗ Α:
ΛΔΠΣΟ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟ

ΣΗΛΗ Β:
ΒΑΡΤ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟ

3. Να ζρνιηάζεηε ηε ρξήζε ηεο καηεύθςνζηρ ηυν γπαμμών θαζώο θαη ηε
σπήζη ηυν σπυμάηυν ζηα ελδύκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο Δικόνερ 2 θαη
3, όζνλ αθνξά ζηελ επηηπρή θάιπςε ησλ αηειεηώλ ηνπ γπλαηθείνπ
ζσκαηόηππνπ κε «βαξύ ζθειεηό».
(Μνλάδεο 10)

Δικόνα 3

Δικόνα 2
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Δικόνα 2: ………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Δικόνα 3: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. (α) Η ΣΗΛΗ Α αθνξά ζηνπο βαζηθνύο ηύπνπο γπλαηθείνπ ζσκαηόηππνπ θαη
ε ΣΗΛΗ Β αθνξά ζηνπο ηύπνπο ελδπκάησλ νη νπνίνη ηαηξηάδνπλ ζηνπο
δηάθνξνπο ζσκαηόηππνπο.
ηνλ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ 1, λα αληηζηνηρίζεηε ηε ΣΗΛΗ Α κε ηε
ΣΗΛΗ Β.
(Μνλάδεο 5)
ΣΗΛΗ Α: ΒΑΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ
ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟΤ
I.

Γπλαίθα κε θνληό ζώκα.

II.

Γπλαίθα κε ςειό ζώκα.

III.

Γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό.

IV.

Γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό
ζην θάησ κέξνο.

V.

Γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό
ζην πάλσ κέξνο.

ΣΗΛΗ Β: ΣΤΠΟΙ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ
Α. Σν θάησ κέξνο ησλ ελδπκάησλ
θαηαιήγεη ζε ειαθξηά εβαδέ γξακκή.
Β. Σηο εβαδέ θνύζηεο κε θάζεηα
θνςίκαηα, πνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα
αιινηώλνπλ ηνλ όγθν ζηελ πεξηνρή
ησλ γνθώλ.
Γ. Σα θνξέκαηα ζε απηνθξαηνξηθή
γξακκή.
Γ .Σα ζθνύξα θνξέκαηα κε δηαθξηηηθέο
«V» ιαηκνθόςεηο θαη θάζεηεο γξακκέο
ζην θνξζάδ.
Δ. Σα νξηδόληηα θνςίκαηα θάησ από ηε
γξακκή ηεο κέζεο.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ 1
Σν I αληηζηνηρεί κε ην
Σν II αληηζηνηρεί κε ην
Σν III αληηζηνηρεί κε ην
To IV αληηζηνηρεί κε ην
To V αληηζηνηρεί κε ην
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(β) ηελ Δικόνα 4 παξνπζηάδεηαη έλα αληξηθό ζαθάθη θαη ζηελ Δικόνα 5
παξνπζηάδεηαη έλα γπλαηθείν ζαθάθη.
Να εληνπίζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηηο πέληε (5) δηαθνξέο πνπ
παξνπζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο ηα δύν απηά ελδύκαηα όζνλ αθνξά ζην
θνύκπσκα, ζηνπο ώκνπο, ζηηο καζράιεο, ζην ζηπι θαη ζηελ εθαξκνγή
ηνπο.
(Μνλάδεο 5)

Δικόνα 4

Δικόνα 5

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………......
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β
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ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από δύο (2) ζσεδιαζηικέρ αζκήζειρ.
Η ζσεδιαζηική άζκηζη 1 βαθμολογείηαι με 15 μονάδερ.
Η ζσεδιαζηική άζκηζη 2 βαθμολογείηαι με 45 μονάδερ.
ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 (Βαθμολογείηαι με 15 μονάδερ)
ΘΔΜΑ: ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΟΓΗΓΙΔ:
I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο ζην κίηζο 1, ζηε
ζειίδα 8, ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ.
II. Να εληνπίζεηε ηα ζρεδηαζηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη
λα πεξηιεθζνύλ ζην ζρέδην παξαγσγήο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ
ελδύκαηνο ζην κίηζο 1.
III. Ο αληηθαηνπηξηζκόο ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο λα γίλεη ζην ξηδόραξην
(tracing paper) Α4, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν, «ρεδηαζηηθή άζθεζε 1: Σν
ζρέδην παξαγσγήο».
IV. Σν ζρέδην παξαγσγήο ηνπ ελδύκαηνο, κίηζο 1, λα γίλεη ζην θύιιν
ζρεδίαζεο (layout paper) Α4, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν: «ρεδηαζηηθή
άζθεζε 1: Σν ζρέδην παξαγσγήο».
(α) Να θαηαζθεπάζεηε ζε ζρέδην παξαγσγήο ηελ κπξνζηηλή όςε ηνπ
εηθνλνγξαθεκέλνπ ελδύκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην κίηζο 1, ζύκθσλα κε
ηηο πην θάησ νδεγίεο:
 Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ
 Να ρξεζηκνπνηεζεί ην βαζηθό πεξίγξακκα ηνπ θνξέκαηνο γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην
παξάξηεκα, ζειίδα 5.
 Η πνξεία εξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο ζην
ξηδόραξην (tracing paper) Α4, απνηειεί κέξνο ηεο βαζκνιόγεζήο ζαο.
(β)

Να επεμεγήζεηε κε γξαπηά ζρόιηα, ζην θύιιν ζρεδηαζκνύ ηνπ
ζρεδίνπ παξαγσγήο, ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ
ζρεδίνπ παξαγσγήο ηνπ ελδύκαηνο (π.ρ. ξαθέο, θνςίκαηα θηι.).
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κίηζο 1
Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 ηνπ Μέξνπο Β είλαη:
Σερληθή απόδνζε ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο

9

Οξζή επεμήγεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ θαη ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηνπ ελδύκαηνο

5

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ζρεδίνπ

1
ύνολο
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ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2 (Βαθμολογείηαι με 45 μονάδερ)
ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΝΓΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ
ΟΓΗΓΙΔ:

I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά:
 Σελ θαξηέια πθαζκάησλ θαη κνηίβσλ «Pop Art» (παξάξηεκα).
 Σνλ πίλαθα έκπλεπζεο (παξάξηεκα).
 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαηηθήο επηινγήο.
 Σηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεδηαζηηθήο ζπιινγήο ελδπκάησλ.

II. Να ζρεδηάζεηε ζε ζρέδηα αλάπηπμεο ηδεώλ, ΔΝΑ (1) ένδςμα ΑΝΓΡΙΚΟ θαη ΔΝΑ
(1) ένδςμα ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ.
III. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αλδξηθέο θαη ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο κόδαο πνπ
επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα, ζειίδεο 1,2,3 θαη 4.
IV. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θύιια ζρεδίαζεο Α4 (lay out paper).
V. Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ
VI. ηα ζρέδηα ηεο αλάπηπμεο ηδεώλ, λα ζρεδηάζεηε αποζπαζμαηικά ηα κνηίβα ησλ
πθαζκάησλ (θαξηέια πθαζκάησλ θαη κνηίβσλ «Pop Art»), πνπ πξνηείλεηε γηα ην
θάζε έλα ζρέδην.
VII. Να επηιέμεηε θαη λα εηθνλνγξαθήζεηε ζε ζρέδην πξνβνιήο, ΔΝΑ (1) από ηα δύν
ζρέδηα. ΔΙΣΔ ΣΟ ΑΝΓΡΙΚΟ, ΔΙΣΔ ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ ΔΝΓΤΜΑ.
VIII. Γηα ην ζρέδην πξνβνιήο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ραξηόλη λεξνκπνγηάο ζε κέγεζνο
Α4.
IX. Γηα ην ρξσκάηηζκα ηνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ζρεδηαζηηθά
γθνπάδ (designer gouache), θαζώο θαη ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα αθνπαξέιαο.

Θεμαηική Δπιλογή:

«pop art»

Η «pop art» (Πνπ Αξη) ήηαλ έλα θαιιηηερληθό θίλεκα πνπ αλαπηύρζεθε ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’50, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη αξγόηεξα ζηελ Ακεξηθή. Η «pop art»
ζπλδέζεθε κε έλα είδνο εκπνξηθήο ηέρλεο, ηεο νπνίαο ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά
απνηέιεζαλ ε δεκηνπξγηθή ππεξβνιή, ν απζνξκεηηζκόο, ε αλάιαθξε δηάζεζε, νη
έληνλεο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο θαη γεληθά ε απόξξηςε ηνπ παξαδνζηαθνύ. Πίλαθεο κε
αλαπαξαζηάζεηο ηελεθεδέλησλ θνπηηώλ γλσζηνύ αλαςπθηηθνύ, ην πξόζσπν ηνπ
Έιβηο Πξίζιετ θαη ηεο Μέξηιηλ Μνλξόε ή αθόκε θαη ζέκαηα δαλεηζκέλα από ηα
ακεξηθαληθά θόκημ θαη ηε δηαθήκηζε, απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ηεο «pop art».
Σν θίλεκα ηεο «pop art» απνηέιεζε γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2014, ίζσο ηελ πην ζεκαληηθή
θαη ζίγνπξα ηελ πην πνιύρξσκε πεγή έκπλεπζεο, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζπιινγώλ
κόδαο από πνιινύο δηάζεκνπο νίθνπο κόδαο όπσο Chanel, Prada θαη Celine. Έλαο
ζνπξεαιηζηηθόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο πηνζεηήζεθε από ηνπο ζρεδηαζηέο
κόδαο. Οη δηεζλείο παζαξέιεο πιεκύξηζαλ κε ηππσκέλα πξόζσπα γλσζηώλ
θαιιηηερλώλ ζηα πθάζκαηα, έληνλνπο ρξσκαηηθνύο ζπλδπαζκνύο θαη πνηθηιόκνξθα
κνηίβα. Η ρξήζε ηεο αζπκκεηξίαο, ηνπ ληξαπαξίζκαηνο θαη ηεο δηαθόζκεζεο ησλ
ελδπκάησλ κε ηε ρξήζε θνζκεκάησλ θαη ραληξώλ, νινθιεξώλνπλ ην κεγαιείν ηεο
ηάζεο απηήο.
Πνιινί πξνγλσζηηθνί νίθνη κόδαο, ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγέλλεζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ
γηα ηηο ζπιινγέο κόδαο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015, αιιά όκσο ζε «πξνρσξεκέλε» θαη ζε
κνληέξλα εθδνρή, ηελ «Avant Pop».
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Σα σαπακηηπιζηικά ηηρ ηάζηρ «Avant Pop».


Οη έληνλνη ρξσκαηηθνί ζπλδπαζκνί.



Σα ρξώκαηα ηεο ηάζεο «pop art» θαη επηπξόζζεηα ηα ρξώκαηα γηα ηελ
«Avant Pop»:



Σα πθάζκαηα: Σα πιερηά δέξζετ, ηα πνιύρξσκα δαθάξ, ηα βακβαθεξά, ηα
δσεξόρξσκα εκπξηκέ θαη ηα κνληέξλα ξηγέ πθάζκαηα θαη ηα
πνπά πθάζκαηα. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηα δείγκαηα
ησλ πθαζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ «θαξηέια
πθαζκάησλ» πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα.



Σα κνηίβα: Σα πξόζσπα θαη νη θηγνύξεο από γλσζηνύο πίλαθεο ηεο «pop
art», ηα ζνπξεαιηζηηθά αθεξεκέλα κνηίβα ζε κνληέξλνπο
ζπλδπαζκνύο θαη ρξσκαηηζκνύο, θαζώο θαη ηα κεγάια γξαθηθά
ζρήκαηα ζε ηππσκέλα πθάζκαηα. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ
ηα Μνηίβα «pop art» πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα.



Σν ζηπι ησλ ελδπκάησλ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΜΠΝΔΤΗ πνπ επηζπλάπηεηαη ζην
παξάξηεκα.



Σα αμεζνπάξ: Σα κεγάια θνιηέ, ηα παπνύηζηα κε έληνλα κνηίβα «pop art», νη
ηζάληεο κε ηππσκέλα κνηίβα, ζε έληνλα θαη ζε δσληαλά
ρξώκαηα.

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ:
o ΔΠΟΥΗ: Καινθαίξη 2015
o ΔΙΓΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟ: Καζεκεξηλό έλδπκα
o ΑΓΟΡΑ: Μπνπηίθ
o ΣΤΠΟ ΠΔΛΑΣΗ: Σα ελδύκαηα πξννξίδνληαη γηα άηνκα πνπ ηνικνύλ θαη
ζπλδπάδνπλ ηα ρξώκαηα, ηα κνηίβα θαη ηα πξσηόηππα
θνςίκαηα ζηα ελδύκαηά ηνπο.
Σα επιμέποςρ κπιηήπια βαθμολογίαρ για ηη ζσεδιαζηική άζκηζη 2 ηος Μέποςρ Β είναι:
Πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ:
 Γπλαηθείν έλδπκα
 Αλδξηθό έλδπκα

Μνλάδεο 9
Μνλάδεο 9

Σερληθή απόδνζε ηνπ ρεδίνπ Πξνβνιήο

Μνλάδεο 20

ρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή απόδνζε ησλ πθαζκάησλ

Μνλάδεο 5

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ησλ ζρεδίσλ

Μνλάδεο 2
ύνολο

Μονάδερ 45

ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
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∆ιεύθυνση επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
∆ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπηρεσία Εξετάσεων
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη
Ακρόπολη 1434 Λευκωσία
http://www.moec.gov.cy/ypexams
yp_exetaseon@moec.gov.cy

Τηλέφωνο:

22806360

Τηλεομοιότυπο:

22427562

