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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 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 2019 περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη και
δειγματικά εξεταστικά δοκίμια που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα των Τεχνικών
Σχολών (Τεχνολογίες Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης). Το Α´ Μέρος του Τόμου
περιλαμβάνει τα μαθήματα του πλαισίου πρόσβασης και απόλυσης ενώ το Β΄ Μέρος τα
μαθήματα του πλαισίου απόλυσης.
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, 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 2019 περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη (η
οποία συνάδει με τις θεματικές περιοχές/ενότητες σύμφωνα με τους ΔΕΕ - Δείκτες
Επιτυχίας και Επάρκειας) και τα εξεταστικά δοκίμια των Παγκύπριων Εξετάσεων 2018 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
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τ.Σ. (Θ.Κ.) (26)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

1. Εισαγωγή
1.1.
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική
1.2.
Σύντομη ιστορική αναδρομή της Αρχιτεκτονικής
2. Χώροι κατοικίας- Λειτουργικότητα
2.1.
Ο άνθρωπος - Μεγέθη - Διαστάσεις - Αναλογίες
2.2.
Λειτουργίες κατοικίας - Οργάνωση των χώρων - Διαστάσεις επίπλων και εξοπλισμού
3. Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί κανονισμοί
3.1.
Πολεοδομικές Ζώνες
3.2.
Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί Κανονισμοί
4. Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικίας
4.1.
Κάτοψη
4.2.
Όψεις
4.3.
Τομές
4.4.
Κάτοψη δώματος
4.5.
Χωροταξικό Σχέδιο - Τοπιοτέχνηση
5. Σχέδια Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων
5.1.
Σχέδια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
5.2.
Σχέδια Ύδρευσης
5.3.
Σχέδια Αποχέτευσης
6. Σκάλες
6.1.
Είδη και μορφές κλιμάκων
6.2.
Υπολογισμός βαθμίδων και αντιβαθμίδων
6.3.
Σχεδίαση κάτοψης, όψεων και τομών σκάλας

Σημείωση:
 Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο κάτω:
o Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία,
σβηστήρι)
o Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
 Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

(ΔΕΙΓΜΑ)
Μάθημα: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.) (26)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ……………………………………………
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) σελίδες Α4 (οδηγίες και
παράρτημα 1) και τέσσερα (4) φύλλα σχεδίασης Α3 και περιλαμβάνει δύο μέρη,
Α΄ και Β΄.
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 και τα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3.
1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας με μελάνι στο έντυπο Α4 και στα
τέσσερα φύλλα σχεδίασης.
2. Να προσέξετε τη διάταξη των σχεδίων στο κάθε φύλλο σχεδίασης.
3. Να προσέξετε τη γραμμογραφία, τα γράμματα, τους αριθμούς και τους
συμβολισμούς.
4. Να προσέξετε την όλη εμφάνιση και την καθαρότητα των σχεδίων σας.
5. Οι βοηθητικές γραμμές να παραμείνουν στα σχέδια.
6. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται, να υπολογιστούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις.
7. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου.
8. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
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τηλεόραση
τηλέφωνο/ίντερνετ
συρματώσεις
ρευµατοδότης

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
TV
διακόπτης αλέ-ρετούρ
διακόπτης απλός
φωτιστικό σηµείο οροφής
φωτιστικό τοίχου

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α. Σημείo φωτισμού οροφής ελεγχόμενo από διακόπτες αλέ-ρετούρ.
β. Τέσσερις ρευματοδότες.
γ. Δύο φωτιστικά τοίχου ελεγχόμενα από διακόπτες απλούς.
δ. Σημεία τηλεόρασης και τηλεφώνου / ίντερνετ.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

Να σχεδιάσετε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του υπνοδωματίου 1,
σύμφωνα με τη διαρρύθμιση της επίπλωσης, χρησιμοποιώντας τα
ηλεκτρολογικά σύμβολα που δίνονται στον πίνακα 1.

ΑΣΚΗΣΗ 2 (10 μονάδες)

β. της κουζίνας, σχεδιάζοντας:
πάγκους,
ερμαράκια,
διπλό νεροχύτη (γούρνα),
ψυγείο,
ηλεκτρικήν εστία (μάτια),
ηλεκτρικό φούρνο,
πλυντήριο.

α. της τραπεζαρίας, σχεδιάζοντας:
τραπέζι και καρέκλες για έξι άτομα,
ένα έπιπλο τραπεζαρίας (μπουφέ).

Να διαρρυθμίσετε κατά τρόπο λειτουργικό και με βάση τα εργονομικά
μεγέθη, την επίπλωση στο χώρο:

ΑΣΚΗΣΗ 1 (10 μονάδες)

Στο σχήμα 1 δίνεται η κάτοψη της κατοικίας του Παραρτήματος 1 σε
κλίμακα 1:50, χωρίς διαστάσεις.

ΜΕΡΟΣ A΄ - (40 μονάδες)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ....................................

ΟΝΟΜΑ : ......................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................

Να μη σχεδιαστεί η κάτοψη της σκάλας.

Σημειώσεις
Το πλάτος (πάτημα) των βαθμίδων της σκάλας είναι 30 cm .
Η σκάλα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα
και το πάχος της πλάκας της είναι 15 cm.

Δίνεται η κάτοψη σκάλας (κλίμακας) σε κλίμακα 1:50.
Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 2, σε κλίμακα 1:20, την
τομή 1-1 της σκάλας (κλίμακας).
Να υπολογίσετε τα υψόμετρα στα επίπεδα Α και Β και να
αναγράψετε στην τομή τα υψόμετρα σε όλα τα πλατύσκαλα.

ΑΣΚΗΣΗ 3 (15 μονάδες)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2 - ΜΕΡΟΣ Α΄
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κλίµακα 1:50

Ελάχιστη τιμή για την απόσταση β = ............m
Μέγιστη τιμή για την απόσταση

2.
3.

Μέγιστη τιμή για το εμβαδόν

Αν η βοηθητική οικοδομή είναι 40 m² να
υπολογίσετε την μέγιστη τιμή για το εμβαδόν
Ε1 = ..............m²

4.
5.

Ε2 = ............m²

γ = ............

Ελάχιστη τιμή για την απόσταση α = ............m

1.

Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις, σύμφωνα
με τα δεδομένα που σας δίνονται στο σχέδιο.

Δίνεται η κάτοψη οικοπέδου (εκτός κλίμακας) με
εμβαδόν 600 m² και συντελεστή κάλυψης 50%. Στο
οικόπεδο έχουν ανεγερθεί μια κύρια ισόγειος οικοδομή
και μια βοηθητική οικοδομή, αξιοποιώντας πλήρως το
συντελεστή κάλυψης.

ΑΣΚΗΣΗ 4 (5 μονάδες)

Στο παράρτημα 1, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα 1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την πρόσοψη (Νότια Όψη)
της κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες
που δίνονται στις σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.

ΑΣΚΗΣΗ 5 (30 μονάδες)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 3 - ΜΕΡΟΣ Β΄
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Σημειώσεις :
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.
Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.
Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm από το
δάπεδο της κατοικίας, εκτός από εκείνο της κουζίνας που είναι 120 cm
από το δάπεδο.

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ

κλίµακα 1:50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ....................................

ΟΝΟΜΑ : ......................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................

Στο παράρτημα 1, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα 1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την τομή Α - Α της κατοικίας,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που δίνονται στις
σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.
Να αναγράψετε τα απαραίτητα υψόμετρα (υψόμετρα εδάφους,
δαπέδων βεράντας και εσωτερικών χώρων, πάνω μέρους
πλάκας οροφής, στηθαίου οροφής).
Να μη σχεδιάσετε σε λεπτομέρεια το ερμάρι του
υπνοδωματίου.

ΑΣΚΗΣΗ 6 (30 μονάδες)

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 4 - ΜΕΡΟΣ Β΄
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Σημειώσεις :
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.
Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.
Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm από το
δάπεδο της κατοικίας, εκτός από εκείνο της κουζίνας που είναι 120 cm
από το δάπεδο.

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ

κλίµακα 1:50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ : ....................................

ΟΝΟΜΑ : ......................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (400)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:
1. Επίλυση Ισοστατικών δοκών
1.1.
Αμφιέρειστη δοκός
1.2.
Πρόβολος
1.3.
Προέχουσα δοκός
1.4.
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.
1.5.
Διαγράμματα Ροπών Κάμψεως, Τεμνουσών και Αξονικών δυνάμεων
2. Ροπή αδράνειας, Pοπή αντίστασης, Aκτίνα αδράνειας
2.1.
Ορισμός και υπολογισμός
2.2.
Θεώρημα των παράλληλων αξόνων (Στάινερ)
2.3.
Yπολογισμός ροπής αδράνειας σύνθετων διατομών ως προς άξονα
2.4.
Pοπή αντίστασης επιφάνειας - Aκτίνα αδράνειας
3. Θεωρία της απλής κάμψης
3.1.
Ορισμός, τύπος, παραδοχές.
3.2.
Εφαρμογές
3.3.
Έλεγχος επάρκειας της διατομής απλών δοκών σε σmax < σ επιτρ.
4. Λυγισμός
4.1.
Ορισμός, Αιτίες που τον προκαλούν.
4.2.
Τύπος Euler
4.3.
Ελεύθερο μήκος λυγισμού
4.4.
Επιτρεπόμενη τάση λυγισμού, συντελεστής ασφάλειας
4.5.
Υπολογισμός διαστάσεων διατομής που καταπονείται σε λυγισμό.
5. Δικτυώματα
5.1.
Ορισμός και ισορροπία των ράβδων
5.2.
Στατική λειτουργία
5.3.
Επίλυση Δικτυωμάτων
5.3.1. Μέθοδος των κόμβων
5.3.2. Μέθοδος των τομών.

Σημείωση: Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
Μάθημα: Μηχανική και Κατασκευές (400)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ........................................................................

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α΄, Β΄, Γ΄) σε δεκαέξι (16)
σελίδες
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο. Σε
περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για τις απαντήσεις,
μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι σελίδες 15 και 16 στο τέλος του εξεταστικού
δοκιμίου.
2. Τα σχήματα και τα διαγράμματα επιτρέπεται να σχεδιαστούν με μολύβι.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Δίνεται τυπολόγιο σε ξεχωριστή σελίδα.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Η μέγιστη ροπή κάμψης που αναπτύσσεται στη δοκό του Σχήματος 1, είναι
Mmax = 25 kNm. Να υπολογίσετε το μέγεθος του ομοιόμορφα κατανεμημένου
φορτίου q (kN/m) που καταπονεί τη δοκό.

q (kN/m)

A

…………………………………………………………

B

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

5m

…………………………………………………………

ΣΧΗΜΑ 1

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

2. Να υπολογίσετε τη ροπή αντίστασης Wx, ως προς τον κεντροβαρικό άξονα x - x της
σύνθετης διατομής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.
…………………………………………………………

y

…………………………………………………………

40 cm

…………………………………………………………
D
= 20
20 cm
cm
D=

40 cm

…………………………………………………………

x

…………………………………………………………
x

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

y

ΣΧΗΜΑ 2

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
-210

3. Για τη δοκό του Σχήματος 3 να υπολογίσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις Α και Β και
να τις σχεδιάσετε στο σχήμα.
………………………………………………………

F = 20 kN

………………………………………………………
M = 40 kNm

B

A

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

2m

………………………………………………………

4m

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

ΣΧΗΜΑ 3

………………………………………………………

4. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας Ιx, ως προς τον κεντροβαρικό άξονα x - x της
διατομής του Σχήματος 4. Οι διαστάσεις της διατομής είναι σε cm.
y
30

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

15

D= 20

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

10

x

15

D= 20

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

15

x

70

15

………………………………………………………

5

5

20

y
ΣΧΗΜΑ 4

-311

5. Ράβδος ορθογωνικής κοίλης διατομής, με πραγματικό μήκος L = 4 m, στηρίζεται όπως
φαίνεται στο Σχήμα 5. Αν το μέτρο ελαστικότητας είναι E = 200 kN/mm2 και οι ροπές
αδράνειας της διατομής Ιx = 124000 mm4 και Iy = 54500 mm4, να υπολογίσετε το
μέγιστο (κρίσιμο) φορτίο που μπορεί να μεταφέρει χωρίς να εκδηλώνεται σε αυτή
λυγισμός.
…………………………………………………………

Fκρ.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
4m

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

ΣΧΗΜΑ 5

6. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις που αναπτύσσονται στις στηρίξεις Α
και Β της αμφιέρειστης δοκού του Σχήματος 6.
F3 = 25 kN
F2 = 20 kN

………………………………………………………

F1 = 15 kN

………………………………………………………
B

A

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

1,2 m

2,3 m

1m

1,2 m

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

ΣΧΗΜΑ 6

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

-412

7. Να υπολογίσετε, με τη μέθοδο ανάλυσης – ισορροπίας των κόμβων, το μέγεθος της
εσωτερικής δύναμης που αναπτύσσεται στις ράβδους ΑΒ και ΑΖ του δικτυώματος του
Σχήματος 7 και να καθορίσετε το είδος καταπόνησης των πιο πάνω ράβδων.

25 kN

Β

A

Γ

Δ

45°

45°
Ε

Ζ
25 kN

3m

3m

3m

ΣΧΗΜΑ 7

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

-513

8. Στο Σχήμα 8 δίνονται προέχουσα δοκός και η σχηματική μορφή του διαγράμματος των
τεμνουσών δυνάμεων (Δ.Τ.Δ.). Να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις και τα
φορτία που καταπονούν τη δοκό, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο Δ.Τ.Δ.

A

Γ

Δ

α

B
δ

γ

β

E

Δ.Τ. Δ.

ΣΧΗΜΑ 8

9. Να σχεδιάσετε τη μορφή του διαγράμματος των ροπών κάμψης M, της δοκού του
Σχήματος 9, χωρίς να τη λύσετε. Στο διάγραμμα να δείξετε τα ευθύγραμμα και τα
καμπυλόγραμμα τμήματά του.
F1 (kN)
F2 (kN)

q (kN/m)

A

B

ℓ2

ℓ1

ℓ2

ΣΧΗΜΑ 9

-614

10. Να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις του δικτυώματος του Σχήματος 10, χωρίς
να λύσετε το δικτύωμα και να αναφέρετε σε ποιες ράβδους δεν αναπτύσσεται
εσωτερική δύναμη.

………………………………………………………

F2

B

………………………………………………………

F3

Γ

………………………………………………………
F4
Δ

A
Ε
2m

2m

F1

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

2m

ΣΧΗΜΑ 10

11. Σε δοκό ορθογωνικής διατομής 30 x 60 cm, η οποία καταπονείται σε κάμψη,
αναπτύσσεται μέγιστη ροπή Mmax = 150 kNm. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τάση σε
N/mm2 που αναπτύσσεται στη διατομή της.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

-715

12. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις που αναπτύσσονται στη στήριξη της
δοκού προβόλου του Σχήματος 11.

…………………………………………………………

F1 = 10 kN
F2 = 5 kN

q = 10 kN/m

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

Α

…………………………………………………………
0,5 m

1m

1m

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

ΣΧΗΜΑ 11

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

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄

-816

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Να υπολογίσετε το ύψος h της ορθογωνικής διατομής ενός αμφίπακτου ξύλινου στύλου,
με πραγματικό μήκος L = 4,0 m, ο οποίος μεταφέρει με ασφάλεια αξονικό φορτίο 100 kN
(Σχήμα 12 α και Σχήμα 12 β).
Δίνονται:

Μέτρο ελαστικότητας
Συντελεστής ασφάλειας

E = 10 kN/mm2
γ=3

4m

h (mm)

F = 100 kN

100 mm

ΣΧΗΜΑ 12 α

ΣΧΗΜΑ 12 β

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
-917

14. Δίνεται δικτύωμα με διαστάσεις και φορτία όπως φαίνεται στο Σχήμα 13.
(α) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε τις αντιδράσεις στις στηρίξεις Α και E.
(β) Να υπολογίσετε το μέγεθος και να καθορίσετε το είδος της καταπόνησης στις
ράβδους ΒΓ, ΒΖ και ΑΖ με τη μέθοδο των τομών.

F2 = 30 kN

F1 = 15 kN

Γ

B

A

Δ

45°

45°

Ε

Ζ
4m

F3 = 10 kN

4m

ΣΧΗΜΑ 13

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

- 10 18

15. Δίνεται προέχουσα δοκός, η οποία φορτίζεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 14, καθώς και
το διάγραμμα των τεμνουσών δυνάμεών της.
(α) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε 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) και (5).

F1 = 15 kN
q = 8 kN/m

F2 = 10 kN

A

Γ

Δ

2,5 m

2,5 m

q = 8 kN/m

Ε

B
1m

2m

6m

……………………………………………

ΣΧΗΜΑ 14

……………………………………………
……………………………………………

(1)

……………………………………………

(5)

……………………………………………
……………………………………………

(2)
Δ.Τ.Δ.

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

(3)

……………………………………………

(4)

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

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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10

16. Δίνονται αμφιέρειστη μεταλλική δοκός με φορτία (Σχήμα 15 α) και η διατομή της
(Σχήμα 15 β). Να υπολογίσετε τις μέγιστες τάσεις εφελκυσμού και θλίψης σε N/mm2
που θα αναπτυχθεί στη δοκό και να σχεδιάσετε το διάγραμμα των τάσεων. Οι
διαστάσεις της διατομής είναι σε mm.

10 kN

A

300

30 (kN/m)

B
10

10

2,5 m

2,5 m
5m

200
ΣΧΗΜΑ 15 α

ΣΧΗΜΑ 15 β

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

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από 1 ερώτηση
Η ερώτηση βαθμολογείται με 20 μονάδες.
17. Προέχουσα δοκός φορτίζεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.
(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 Δ.
(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 Δ
καθώς και το μέγεθος της μέγιστης θετικής ροπής κάμψης Mmax. Στο διάγραμμα
ροπών κάμψης να δείξετε τα ευθύγραμμα και τα καμπυλόγραμμα τμήματά του.
F1 = 40 kN

………………………………………
q = 20 kN/m

F2 = 10 kN

q = 20 kN/m

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

B

A
Γ
4m

Δ
2m

2m

6m

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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F1 = 40 kN

q = 20 kN/m

F2 = 10 kN

q = 20 kN/m

A
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……………………………………………

B
Γ
4m

Δ
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……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
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2m

……………………………………………

6m
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

Συνθήκες ισορροπίας

Ροπές αδράνειας

Θεώρημα Στάινερ

Ακτίνα αδράνειας

ΣFx = 0

ΣFy = 0

bh3

Ix =

πD4

Ix = Iy =

12

64

Ιx-x = Ix + Ady2

Ιy-y = Iy + Adx2

Ιx-x

ix =

ix =

A

Wx =

h
12
ix = iy = 0,25

ix = iy = 0,25 D

Ροπές αντίστασης

ΣM = 0

Ix-x

Wx =

y
Wx = Wy =

πD3

bh2
6
Wx = Wy =

32

Απλή κάμψη

Μ
σ=

y
I

Λυγισμός

Fκρ. =

25

W

π2 ·Ε · Ιελ.

- 17 -

π (D4 - d4)
32 D

Μ
σ=

D2 + d2

ℓ2

λ=

ℓ
iελ

Fκρ.
Fεπ. =

γ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙΙΙ (402)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Εισαγωγή:
1.1
1.2
1.3
1.4

Χαρακτηριστικά της επιτυχημένης ανάπτυξης προϊόντων
Προκλήσεις ανάπτυξης προϊόντων.
Οι προκλήσεις της ανάπτυξης προϊόντων
Διάρκεια και κόστος ανάπτυξης προϊόντων

2

Βιομηχανικός σχεδιασμός:
2.1 Τι είναι ο βιομηχανικός σχεδιασμός
2.2 Αξιολόγηση της ανάγκης για βιομηχανικό σχεδιασμό
2.3 Ο αντίκτυπος του βιομηχανικού σχεδιασμού
2.4 Η διαδικασία βιομηχανικού σχεδιασμού
2.4.1 Διερεύνηση των αναγκών των πελατών
2.4.2 Έννοιες
2.4.3 Προκαταρκτική βελτίωση
2.4.4 Περαιτέρω βελτίωση και τελική επιλογή έννοιας
2.4.5 Σχέδια ελέγχου ή μοντέλα
2.4.6 Αξιολόγηση της ποιότητας του βιομηχανικού σχεδιασμού
2.5 Διαχείριση της διαδικασίας βιομηχανικού σχεδιασμού
2.6 Αξιολόγηση της ποιότητας του βιομηχανικού σχεδιασμού

3

Διαδικασίες ανάπτυξης και οργάνωση
3.1 Η διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων
3.2 Ανάπτυξη Έννοιων: Η Διαδικασία Front-End
3.3 Προσαρμογή της διαδικασίας γενικής ανάπτυξης προϊόντων
3.4 Ροές διαδικασιών ανάπτυξης προϊόντων
3.5 Οργανισμοί ανάπτυξης προϊόντων

4

Αναγνώριση ευκαιριών
4.1 Τι είναι μια ευκαιρία
4.2 Ταυτοποίηση
4.3 Διαδικασία αναγνώρισης ευκαιριών

5

Προγραμματισμός προϊόντων
5.1 Η Διαδικασία Σχεδιασμού Προϊόντος
5.1.1 Προσδιορισμός ευκαιριών
5.1.2 Αξιολόγηση και ιεράρχηση των Προϊόντων
5.1.3 Κατανομή πόρων και προγραμματισμός χρόνου
5.1.4 Πλήρης Προγραμματισμός
5.1.5 Διαδικασία.
28

6

Προσδιορισμός των αναγκών των πελατών
6.1 Συγκέντρωση ακατέργαστων δεδομένων από τους πελάτες
6.2 Οργάνωση των ακατέργαστων δεδομένων βάσει των αναγκών του πελάτη
6.3 Οργανώση ιεραρχικά των αναγκών
6.4 Καθορισμός της σχετική σημασίας των αναγκών
6.5 Αναφορά των αποτελεσματων για τη διαδικασία

7

Προδιαγραφές προϊόντων
7.1 Τι είναι οι προδιαγραφές
7.2 Πότε καθορίζονται οι προδιαγραφές
7.3 Καθορισμός προδιαγραφών στόχων
7.4 Καθορισμός των τελικών προδιαγραφών

8

Γενίκευση της Ιδέας Consept Generation
8.1 Η Δραστηριότητα της Δημιουργίας Έννοιων
8.2 Βήμα 1: Διευκρίνιση του προβλήματος
8.3 Βήμα 2: Εξωτερική Αναζήτηση
8.4 Βήμα 3: Εσωτερική Αναζήτηση
8.5 Βήμα 4: Συστηματική Εξερεύνηση
8.6 Βήμα 5: Αντανάκλαση στις λύσεις και στην διαδικασία

9

Σχεδιασμός για Περιβάλλον
9.1 Τι είναι ο σχέδιασμός για το περιβάλλον
9.2 Η διαδικασία σχεδιασμού για το περιβάλλον
9.3 Βήμα 1: Δημιουργία Προγραμματισμού - Στόχοι, Ομάδα
9.4 Βήμα 2: Προσδιορισμός των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
9.5 Βήμα 3:Επιλογή κατευθυντήριων γραμμών
9.6 Βήμα 4:Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στο αρχικό σχεδιασμό
προϊόντος
9.7 Βήμα 5: Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
9.8 Βήμα 6: Επανασχεδιασμός του προϊόντος για να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
9.9 Βήμα 7:Αποτελέσματα της διαδικασίας του επανασχεδιασμού.

29
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8.		 Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι.

7.		 Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.

6.		 Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού.

			 μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

5.		 Το Μέρος Γ΄ αποτελείται από μία (1) ερώτηση σε δύο 2 μέρη και το κάθε

			 απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.

4.		 Το Μέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις και η κάθε ορθή

			 απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

3.		 Το Μέρος Α΄ αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις και η κάθε ορθή

2.		 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ).

			 στο εξεταστικό δοκίμιο.

1.		 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να κάνετε όλες τις εργασίες

ΟΔΗΓΙΕΣ:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ (Α, Β, Γ) ΚΑΙ
ΟΧΤΩ (8 ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Hμερομηνία και ώρα εξέτασης:
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά

		 Μάθημα: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓIΑ ΜΕΛEΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔIΑΣΗ ΒΙΟΜHXANIKOY 			
		
ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ III (402)

(ΔΕΙΓΜΑ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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Χρήσεις του υλικού

Ορθό

Ορθό

Ορθό

Λάθος

Λάθος

Λάθος

Λάθος

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
β) ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

α) ........................................................................................................................................

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

β) ........................................................................................................................................

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

α) ........................................................................................................................................

ένας Βιομηχανικός Σχεδιαστής.

6. Να γράψετε δύο (2) αρχές του Καλού Σχεδιασμού, που πρέπει να ακολουθεί

κατασκευής του φαίνεται στο αποτέλεσμα.

δ) Η αξία παραγωγής του προϊόντος προσδιορίζει, αν η δαπάνη		

είναι για τον κατασκευαστή.

γ) Η ανταλλακτική αξία του προϊόντος προσδιορίζει πόσο χρήσιμο

παραγωγής του.

β) Η αξία κύρους του προϊόντος προσδιορίζει πόση είναι η δαπάνη

είναι το προϊόν για τη χρήση που προορίζεται.

α) Η αξία χρήσης του προϊόντος προσδιορίζει πόσο κατάλληλο		

Ορθό

								

Ιδιότητες /
Χαρακτηριστικά
του Υλικού

5. Να επιλέξετε και να βάλετε σε κύκλο, τη σωστή απάντηση.

				

Υλικό

Να συμπληρώσετε τoν πίνακα Αρ. 1

2/8

ΥΛΙΚΑ: Φυσική ξυλεία, Χαλκός, Αλουμίνιο, Ακρυλικό, Πολυστερίνη, 				
		
Βαμβακερό ύφασμα, Γυαλί.

4. Να επιλέξετε δύο (2) από τα πιο κάτω υλικά, και να συμπληρώσετε τον πίνακα Αρ.1

νέου προϊόντος, παράλληλα με τον σχεδιασμό του.

3. Να γράψετε δύο (2) διαδικασίες που ακολουθούνται στο σχέδιο μάρκετινγκ ενός 			

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

β) ........................................................................................................................................

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

α) ........................................................................................................................................

						
Διάγραμμα κύκλου προϊόντος						
															
2. Να γράψετε δύο (2) στοιχεία που πρέπει να μελετηθούν, για να ληφθούν αποφάσεις
στο γενικό πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ενός προϊόντος.
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6.

Αξιολόγηση και Τροποποίηση του προϊόντος.

Έρευνα, Ιδέα Προϊόντος, Παραγωγή και Διάθεση στην αγορά,

1. Να συμπληρώσετε με τη σωστή σειρά τα κενά του πιο κάτω διαγράμματος κύκλου
προϊόντος, επιλέγοντας τα στάδια από αυτά που σας δίνονται πιο κάτω.

ΜΕΡΟΣ Α΄: (ΜΟΝΑΔΕΣ 48)
Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
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Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

9.

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

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

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

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

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

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

Η διαδικασία σχεδιασμού ενός νέου προϊόντος (ή αλλιώς διαδικασία ανάπτυξης 			
προϊόντος) είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα. Να γράψετε ένα (1) στάδιο το οποίο κατά τη 		
γνώμη σας είναι το πιο σημαντικό. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

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

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

β) ........................................................................................................................................

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

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

α) ........................................................................................................................................

8. Να καταγράψετε δύο (2) εναλλακτικές λύσεις, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, έτσι
ώστε να μειωθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση του
πλαστικού.

Στο τέλος της ζωής
του προϊόντος

Κατά τη χρήση του προϊόντος

Στάδια του κύκλου ζωής

7. Να γράψετε δύο (2) αρνητικές περιβαλλοντικές επίπτωσεις στα στάδια του κύκλου 		
ζωής ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως.
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...............................................................................................................................................

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

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

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

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

12. Να εξηγήσετε πώς η τεχνολογία επηρεάζει τον σχεδιασμό ενός προϊόντος.

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

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

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

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

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

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

11. Να δώσετε τον ορισμό του ''Ανοικτού Βιομηχανικού Σχεδιασμού".

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

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

β) .............................................................................................................................................

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

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

α) .............................................................................................................................................

10. Ο Οικολογικός Σχεδιασμός έχει γίνει επιτακτική ανάγκη στην εποχή μας. Να γράψετε 		
δύο (2) προϋποθέσεις - κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα βιομηχανικό προϊόν, ώστε να
ταυτίζεται με την οικολογική συνείδηση του βιομηχανικού σχεδιαστή.
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........................................................................................................................................

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

•
•

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

ιι. ........................................................................................................................................

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

ι. .........................................................................................................................................

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

		
		

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

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

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

Τάσεις της μόδας: .........................................................................................................................

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

		

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

πιο κατάλληλη για αγορά και ενοικίαση από την εταιρεία Crown και να τη δικαιολογήσετε.
.............................................................................................................................................

		

β) Μετά από τις δοκιμές που έχετε εισηγηθεί πιο πάνω, να επιλέξετε ποιά καρέκλα είναι η

		

α) Να περιγράψετε συνοπτικά δύο (2) δοκιμές που μπορεί να κάνει η εταιρεία Crown, για 		
		 να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνει την καλύτερη επιλογή 		
		 καρέκλας.

Κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο
πλαστικό
Αντέχει βάρος μέχρι 90 κιλά
Ζυγίζει 2 κιλά
Είναι αδιάβροχη

Καρέκλα Β

Κινέζικη προέλευση
Κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο και
ύφασμα πολυεστέρα
•
• Αναδιπλούμενη
•
• Αντέχει βάρος μέχρι 100 κιλά
•
• Ζυγίζει 4 κιλά
• Δεν είναι αδιάβροχη
																
								
Εικ.2
•

Καρέκλα Α

15. Η εταιρεία Crown, η οποία ενοικιάζει καρέκλες, προσανατολίζεται στην αγορά μιας από τις 		
δύο (2) πιο κάτω καρέκλες της Εικ.2

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

Συναισθηματικός τομέας: ............................................................................................................

												
								
Εικ.1

14. Ο σχεδιαστής κατά το σχεδιασμό του πιο κάτω προϊόντος (Φόρμα αυγού Εικ.1) έλαβε
υπόψη του δύο (2) παραμέτρους: τον συναισθηματικό τομέα και τις τάσεις της μόδας.
Να επεξηγήσετε τις δυο παραμέτρους ξεχωριστά.
												
												
												
												
												
												
												
												
												
											

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

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

β)

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

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

α)

δοκιμές παρόμοιων εμπορικών προϊόντων, προτού σχεδιάσει ένα νέο παρόμοιο προϊόν.

13. Να γράψετε δύο (2) λόγους γιατί ένας Βιομηχανικός Σχεδιαστής προβαίνει σε συγκριτικές 		

ΜΕΡΟΣ Β΄: (ΜΟΝΑΔΕΣ 32)
Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.

34

Σχ.2 Γυάλινο μπουκάλι μπιμπερού

α) ....................................................

16. Σας δίνεται το πιο κάτω αντικείμενο Σχ.2 Γυάλινο μπουκάλι μπιμπερού και σας
ζητείται να το τροποποιήσετε ως προς τη χρήση.
Να σκιτσάρετε πάνω στις τρεις (3) εικόνες πιο κάτω (α,β,γ) τις ιδέες σας και να ονομάσετε
την χρήση της καθεμιάς ξεχωριστά.
(Το προϊόν σας θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα μέλη μιας
οικογένειας για άλλες λειτουργίες).

β) ....................................................

γ) ....................................................
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Να χρησιμοποιήσετε τις πιο πάνω φωτογραφίες προϊόντων για έμπνευση.

Απαραίτητες Προδιαγραφές
• Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις ηλικίες.
• Να φυλάσσεται εύκολα.
• Να είναι ελαφρύ στη μεταφορά.
• Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

17α. Οι υπεραγορές προσπαθούν να περιορίσουν τη χρήση των πλαστικών σακούλων και
να προωθήσουν τις επαναχρησιμοποιούμενες οικολογικές τσάντες. Να δημιουργήσετε ένα
εννοιολογικό χάρτη για την ανάπτυξη προϊόντος στο πλαίσιο που σας δίνεται,
λαμβάνοντας υπόψη τις πιο κάτω απαραίτητες προδιαγραφές, για αντικατάσταση των
πλαστικών σακούλων.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: (ΜΟΝΑΔΕΣ 20)
Αποτελείται από μία (1) ερώτηση με δύο (2) μέρη
Κάθε μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

Νέο Προϊόν
μεταφοράς ειδών
υπεραγοράς

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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3 μονάδες
4 μονάδες
3 μονάδες

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ / ΣΚΙΤΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Προσχέδια		
Πρωτοτυπία και δημιουργική σκέψη 		
Απόδοση τρισδιάστατης φόρμας προϊόντος

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
• Η τελική σας πρόταση να αποτελεί εξέλιξη των προσχεδίων σας.
• Να αποδώσετε την φόρμα του προϊόντος σας σε τρισδιάστατη μορφή
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβια, πενάκια, μαρκαδόρους, χρωματιστά μολύβια κ.λ.π.

17β. Με βάση τον εννοιολογικό χάρτη για την ανάπτυξη προϊόντος που έχετε δημιουργήσει,
να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι, προσχέδια/ σκίτσα και τελικό σχέδιο το δικό σας
προϊόν και να περιγράψετε την ιδέα σας.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
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...................................................................................................................................................

ΥΛΙΚΑ: ......................................................................................................................................

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

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

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

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ...........................................................................................
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Αυτή η σελίδα δεν αξιολογείται.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙΙ (405)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Οπτική Ταυτότητα
Λογότυπο και οι εφαρμογές του (Εταιρική Ταυτότητα)
 Εικονογράμματα / ιδεογράμματα / σήμα / σύμβολο
 Λογότυπο και οι εφαρμογές του
 Κατηγορίες / τύποι λογοτύπων
 Χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου λογοτύπου / σήματος
• Διαδικασία σχεδιασμού ενός λογοτύπου / οπτικοποίηση μηνύματος
• Παράμετροι προς διερεύνηση κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενός λογοτύπου (απλοποίηση
εικόνας / σήματος, τυπογραφικές επιλογές, χρώμα, επίπεδο χρώμα, Pantone, CMYK, RGB)
 Λογότυπο / συνδυασμός εικόνας και τυπογραφικών στοιχείων / γραμματοσειρές
 Σχεδιασμός λογοτύπου
 Βασικές εφαρμογές λογοτύπου / Εταιρική Ταυτότητα
2. Συσκευασία
Η συσκευασία ως ολοκληρωμένος τρισδιάστατος γραφιστικός σχεδιασμός
• Είδη συσκευασιών / επιλογή υλικών
• Προδιαγραφές / προϊόν-χρήστης-περιβάλλον
• Στάδια παραγωγής / βασικές τεχνολογικές διαδικασίες / βασικά μέρη / ονοματολογία χάρτινης
συσκευασίας / το χρώμα στη συσκευασία
• Ανάπτυγμα χάρτινης συσκευασίας
• Ιεράρχηση κειμένου και τοποθέτηση στοιχείων
• Σχεδιασμός συσκευασίας
3. Διαφήμιση
Σχεδιασμός Έντυπης Διαφήμισης
• Έντυπη διαφήμιση
• Ορισμός της έντυπης διαφήμισης
• Μορφές έντυπης διαφήμισης: εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες δρόμου
• Κατηγορίες: πολιτική, κοινωνική, καταναλωτική
• Στοιχεία σύνθεσης στη διαφήμιση / ιεράρχηση στοιχείων / στοίχιση κειμένου
• Τυπογραφικά
• Δομή και αρχές σύνθεσης στη διαφήμιση
• Σχεδιασμός σειράς αφίσας / διαφήμισης

Oδηγίες: Οι εξεταζόμενοι / ες να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα υλικά:
Σετ μαύρων και χρωματιστών μολυβιών, σετ μαύρων και χρωματιστών μαρκαδόρων,
πενάκια, σβηστήρι, ξύστρα, χάρακα, τρίγωνα και διαβήτη.
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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ

4. Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.

3. Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) δεν επιστρέφονται.

		 βοηθητικό μέσο.

2. Να χρησιμοποιήσετε τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) ως

		 στο εξεταστικό δοκίμιο.

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να εκτελέσετε όλες τις εργασίες

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο/Η εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• To εξεταστικό δοκίμιο Α3
• Τρία (3) διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) μεγέθους Α4

		

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙΙ (405)
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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ε) Μονόγραμμα

δ) Πλέγμα

γ) Σύνθεση

β) Διάστιχο

α) Ισορροπία

2. Nα υπογραμμίσετε ένα (1) από τα πιο κάτω το οποίο αποτελεί μία αρχή σύνθεσης.
			
(μονάδες 2)

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Στήλη Β

Οπτικοποίηση της ιδέας / απλοποίηση εικόνας-σήματος / προσχέδια

Επιλογή και εκτέλεση τελικής ιδέας

Συνδυασμός εικόνας-σήματος και τυπογραφικών στοιχείων στο λογότυπο

Σύλληψη ιδέας / ιδεοθύελλα και έρευνα

Εξέλιξη προσχεδίων

Παρουσίαση τελικής ιδέας

Στήλη Α

1. Να τοποθετήσετε τις φράσεις της Στήλης Α στην Στήλη Β σε τέτοια σειρά, ώστε να
προκύπτει η ορθή διαδικασία σχεδιασμού ενός λογοτύπου, που ακολουθεί ένας
Γραφίστας.
(μονάδες 6)
		

εικόνα (A)

(iii)

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................
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β) Nα ονομάσετε τί ορίζει η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή και τι ορίζει
    η γαλάζια γραμμή στα αναπτύγματα (i), (ii) και (iii).

    (ii)

γ) Nα γράψετε τέσσερις (4) απαιτήσεις που πρέπει να εξεταστούν, τις οποίες θα πρέπει να
εκπληρώνει το κουτί, πριν συσκευαστεί ένα προϊόν ορθά.

			

			

			

			

			

(i)

α) Να επιλέξετε και να κυκλώσετε το ανάπτυγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη συσκευασία
στην εικόνα (A).

3. Σας δίνονται τα αναπτύγματα χάρτινης συσκευασίας, (i), (ii) και (iii) καθώς και μία
φωτογραφία συσκευασίας προϊόντος.
      (μονάδες 9)
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3

2

(μονάδες 8)

χωρίς προεξοχές

  χειρόγραφα

           με προεξοχές

«ΑΓΝΗ ΦΡΟΥΤΟ-ΤΣΙΧΛΟ-ΦΟΥΣΚΑ» της πιο πάνω σειράς διαφημίσεων.

β) Να υπογραμμίσετε ποιο είδος γραμματοσειράς χρησιμοποιήθηκε στη φράση

		3 ............................................................................................................

		2 ............................................................................................................

		1 ............................................................................................................

α) Να ονομάσετε τα αριθμημένα μέρη που συνθέτουν τις πιο πάνω διαφημίσεις.

Αφού την παρατηρήσετε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις.

4. Σας δίνεται η πιο πάνω σειρά διαφημίσεων της εταιρείας «viva NUTRITION».

3

2

1

κοινωνική

ε)

καταναλωτική

1

RGB

  CMYK

   PANTONE
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Να υπογραμμίσετε την ορθή μέθοδο διαχωρισμού χρωμάτων των πιο πάνω διαφημίσεων.

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

Να γράψετε δύο (2) κοινά στοιχεία που έχουν οι πιο πάνω διαφημίσεις.

πολιτική

Να υπογραμμίσετε μία (1) κατηγορία στην οποία ανήκουν οι πιο πάνω διαφημίσεις.

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

δ)

γ)

3

2

1
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δ) Η γραμματοσειρά του λογοτύπου είναι:
i. Χωρίς προεξοχές
ii. Καλλιγραφική
iii. Με προεξοχές
iv. Ελεύθερη γραφή

γ) Το λογότυπο παρουσιάζεται με:
i. Μονοχρωμία
ii. Διχρωμία (PANTONE)
iii. Τετραχρωμία (CMYK)
iv. Τριχρωμία

β) Το λογότυπο αποτελείται από:
i. Αρχικά ονόματος της εταιρείας
ii. Ολοκληρωμένο όνομα της εταιρείας και σύμβολο
iii. Γεωμετρικό σύμβολο
iv. Όλα τα πιο πάνω

α) Το λογότυπο είναι:
i. Ανθρωπομορφικό
ii. Τυπογραφικό, ανθρωπομορφικό
iii. Τυπογραφικό, στυλιζαρισμένο
iv. Τυπογραφικό, οργανικό

5. Να παρατηρήσετε το πιο κάτω λογότυπο και να κυκλώσετε τις ορθές απαντήσεις.
								(μονάδες 4)

(μονάδες 3)

(μονάδες 2)

       (ii)

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

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

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

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

    (i)
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8. Να παρατηρήσετε τις εφαρμογές (i) και (ii) του λογοτύπου και να επιλέξετε την ορθή ιεράρχηση
    κειμένου σε σχέση με την τοποθέτηση του λογοτύπου. Να εξηγήσετε την επιλογή σας.
									(μονάδες 6)

γ) ....................................................................................................................................................

β) ....................................................................................................................................................

α) ....................................................................................................................................................

7. Να αναφέρετε τρία (3) χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου λογοτύπου.            

α) Εμπορικό σήμα εταιρείας
β) Σύμβολο ονόματος εταιρείας
γ) Ολοκληρωμένο όνομα εταιρείας
δ) Όλα τα πιο πάνω

6. Ποιο από τα παρακάτω ορίζεται ως λογότυπο; Να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.

43

Προσχέδια
12 μονάδες
Σύνθεση, διάταξη στοιχείων		16 μονάδες
Τυπογραφικός σχεδιασμός		
12 μονάδες
Ορθή χρήση χρώματος		
10 μονάδες
Εικονογράφηση (ποιότητα, στιλ)
10 μονάδες

Αξιολόγηση

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

Τα στοιχεία που σας δίνονται (σελίδα 7), μπορείτε να τα αξιοποιήσετε με αποτύπωση (αντιγραφή),
επανάληψη και αυξομείωση στο μέγεθος και στη θέση που επιθυμείτε. Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης
(ριζόχαρτο) τα οποία σας δόθηκαν, να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό μέσο και δεν θα τύχουν
αξιολόγησης.

Σχεδιαστικές απαιτήσεις:
• Να ιεραρχήσετε ορθά τις πληροφορίες σας.
• Να χρησιμοποιήσετε χρώματα τα οποία να εκφράζουν την ατμόσφαιρα ενός αφρικανικού
εστιατορίου.
• Η τελική σχεδιαστική σας πρόταση να αποτελεί εξέλιξη των προσχεδίων σας.
• Στα προσχέδιά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δειγματικό κείμενο, ως ένδειξη τοποθέτησης
κειμένου.

• Το σλόγκαν: «πολύχρωμες και αρωματικές γεύσεις»
• Εικόνες

• Το λογότυπο: «ΖΟΥΛΟΥ» σε δύο τουλάχιστον χρώματα

Οι σχεδιαστικές προτάσεις να περιλαμβάνουν:

• Το σλόγκαν: «πολύχρωμες και αρωματικές γεύσεις» (σελίδα 7)
• Εικόνες (σελίδα 7)
Μπορείτε, εάν θέλετε, να προσθέσετε και άλλα δικά σας στοιχεία σχετικά με το θέμα.

• Το λογότυπο: «ΖΟΥΛΟΥ» (σελίδα 7)

9. Να σχεδιάσετε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο για το αφρικανικό εστιατόριο «ΖΟΥΛΟΥ».
							(μονάδες 60)
Σας δίνονται:
• Δύο (2) ορθογώνια σχήματα για τα προσχέδιά σας (σελίδα 5)
• Ένα (1) ορθογώνιο σχήμα για την τελική σας πρόταση (σελίδα 6)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 2

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 1

5/8

44

ΤΕΛΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
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ΣΛΟΓΚΑΝ, ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Αυτή η σελίδα δεν αξιολογείται.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) (409)
Διάρκεια εξέτασης : Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Το συνεχές ρεύμα
1.1.
Νόμοι – Κανόνες – Θεωρήματα για την επίλυση κυκλωμάτων στο σ.ρ
Εφαρμογές του Νόμου του Ωμ
Διαιρέτης τάσης και διαιρέτης έντασης
Οι Κανόνες του Κίρχοφ
Το θεώρημα της υπέρθεσης
Το Θεώρημα του Θέβενιν
Η ισχύς στο συνεχές ρεύμα
1.2.
Ανάλυση και επίλυση κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος
Ανάλυση κυκλωμάτων σ.ρ. σε σειρά, παράλληλα και μικτά
Επίλυση κυκλωμάτων σ.ρ. με χρήση των κανόνων του Κίρχοφ
Επίλυση κυκλωμάτων σ.ρ. εφαρμόζοντας το θεώρημα της υπέρθεσης
Επίλυση κυκλωμάτων σ.ρ. εφαρμόζοντας το θεώρημα Θέβενιν
2. Το εναλλασσόμενο ρεύμα
2.1.
Γενικά χαρακτηριστικά του εναλλασσόμενου ρεύματος
Μεταβαλλόμενα και εναλλασσόμενα ρεύματα
Παραγωγή ημιτονικού εναλλασσόμενου ρεύματος
Πλεονεκτήματα του ε.ρ. έναντι του σ.ρ.
Χαρακτηριστικά μεγέθη εναλλασσόμενου ρεύματος
Ενεργός ένταση και ενεργός τάση
Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενων μεγεθών
Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φάση και σε διαφορά φάσης
2.2.
Τα βασικά κυκλώματα R, L, C, στο εναλλασσόμενο ρεύμα (ε.ρ)
Ωμική αντίσταση, επαγωγική και χωρητική αντίδραση (αντίσταση)
Η Ωμική αντίσταση (R) στο ε.ρ
Το πηνίο (L) στο ε.ρ
Ο πυκνωτής (C) στο ε.ρ
2.3.
Σύνθετα κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα
Η σύνθετη αντίσταση Ζ στα κυκλώματα ε.ρ.
Σύνθετα κυκλώματα RL, RC, και RLC σε σειρά στο ε.ρ.
Παράλληλο κύκλωμα RL-C στο ε.ρ
Συντονισμός κυκλώματος RLC σε σειρά και παράλληλα
2.4.
Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα
Πραγματική – Άεργος και Φαινόμενη ισχύς
Το τρίγωνο ισχύος και ο συντελεστής ισχύος
2.5.
Βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος (Σ.Ι.)
Ο συντελεστής ισχύος και η ανάγκη βελτίωσής του
Συσκευές και μηχανήματα με χαμηλό Σ.Ι.
Επιπτώσεις από το χαμηλό Σ.Ι. και τρόποι βελτίωσης
Υπολογισμός της χωρητικότητας αναγκαίων πυκνωτών

47

3. Το τριφασικό ρεύμα Χαρακτηριστικά στοιχεία του τριφασικού ρεύματος και
υπολογισμοί
Παραγωγή του τριφασικού ρεύματος
Φασική και πολική τάση
Σύνδεση αστέρα και σύνδεση τριγώνου
Ο ρόλος του ουδετέρου αγωγού
Ισχύς του τριφασικού ρεύματος
Ισοζυγισμένα και μη ισοζυγισμένα τριφασικά φορτία
Διανυσματικό διάγραμμα και υπολογισμός ρεύματος ουδετέρου αγωγού
Πλεονεκτήματα του τριφασικού ρεύματος
Επίλυση τριφασικών κυκλωμάτων
Βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος (Σ.Ι.) σε τριφασικό καταναλωτή
4. Παραγωγή – Μεταφορά και Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
4.1.
Ενέργεια και συστήματα ενέργειας
Μετατροπή, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας
Αρχή διατήρησης της ενέργειας, Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές
Τύποι σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας
Κριτήρια επιλογής τοποθεσίας ανέγερσης σταθμού
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των σταθμών
4.2.
Το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
Παραγωγή και δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο
Λειτουργία ατμοκίνητου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού
Το δίκτυο μεταφοράς και διανομής
Μονοφασική και τριφασική παροχή σε καταναλωτή
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ

: Ηλεκτρολογία ΙΙΙ (409)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

ΩΡΑ

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

Το εξεταστικό δοκίμιο μαζί με το τυπολόγιο αποτελείται από δεκατέσσερις (14)
σελίδες. Τα μέρη του εξεταστικού δοκιμίου είναι τρία (Α΄, Β΄, Γ΄).

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν 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 11 - 14).
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ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
Για κάθε μια από τις ερωτήσεις 1 – 5 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή
απάντηση.
1) Ηλεκτρική θερμάστρα ισχύος P = 2645 W έχει ονομαστική τάση U =230 V.
Η ωμική αντίσταση του θερμικού στοιχείου της θερμάστρας είναι:
α. 11,5 Ω
β. 0,0869 Ω
γ. 20 Ω
δ. 200 Ω
2) Μια ωμική αντίσταση με τιμή R=30 Ω τροφοδοτείται με τάση U = 180 V. Αν η
τάση μειωθεί στο μισό τότε η ένταση του ρεύματος που ρέει από την αντίσταση
θα είναι:
α. 54 Α
β. 6 Α
γ. 3 Α
δ. 5,4 Α
3) Ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος συχνότητας f = 50 Hz, αποτελείται
από ένα ιδανικό πηνίο με επαγωγική αντίσταση XL=100 Ω. Αν η συχνότητα γίνει
200 Hz τότε η επαγωγική αντίσταση του πηνίου θα είναι:
α. 50 Ω
β. 200 Ω
γ. 20 Ω
δ. 400 Ω
4) Εναλλασσόμενη τάση u = 10 ημ1000t V, εφαρμόζεται στα άκρα ωμικής
αντίστασης R = 20 Ω.
Η εξίσωση της στιγμιαίας τιμής της έντασης του ρεύματος που διαρρέει την
αντίσταση είναι:
α. i = 0,5 ημ1000t
β. i = 1,5 ημ100t
γ. i = 20 ημ628t
δ. i = 20 ημ1000t
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5) Με τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος επιτυγχάνεται η:
α. αύξηση της διαφοράς φάσης μεταξύ τάσης και ρεύματος
β. μείωση της τάσης τροφοδοσίας του καταναλωτή
γ. αύξηση της ισχύος που απορροφά ο καταναλωτής
δ. μείωση του ρεύματος που απορροφά ο καταναλωτής.

6) Να σημειώσετε μέσα στο τετράγωνο δίπλα από κάθε πρόταση την ένδειξη
«Σωστό» ή «Λάθος» ανάλογα με αυτό που ισχύει.
α) Για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τους
ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές
υποβιβασμού της τάσης.
β) Πραγματική ισχύς είναι η ισχύς που καταναλώνεται στο επαγωγικό
μέρος της σύνθετης αντίστασης ενός ηλεκτρικού κυκλώματος.
γ) Όταν ένα κύκλωμα RLC σειράς βρίσκεται σε συντονισμό, τότε
συμπεριφέρεται ωμικά.
δ) Το πολικό ρεύμα κατά τη σύνδεση τριφασικών συμμετρικών
καταναλωτών σε τρίγωνο, είναι τριπλάσιο του πολικού ρεύματος κατά
τη σύνδεση των ίδιων καταναλωτών σε αστέρα.
7) Στο σχήμα 1 δίνεται το διανυσματικό διάγραμμα της τάσης και του ρεύματος για
ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος. Να γράψετε τις μαθηματικές εξισώσεις
της στιγμιαίας τιμής της τάσης και της στιγμιαίας τιμής της έντασης του
ρεύματος.
ψ
ω =314 rad/s

Um = 120 V

Ιm = 2 A

75o
30o

χ

0

Σχήμα 1
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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8) Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος 2.
α) Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του κυκλώματος (Rολ)
β) Χρησιμοποιώντας τον τύπο του διαιρέτη έντασης να υπολογίσετε την ένταση
του ρεύματος Ι1 .

Σχήμα 2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9) Να αναφέρετε:
α) Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που παρουσιάζει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε
σχέση με το συνεχές.
β) Δύο πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα σε
σχέση με το μονοφασικό.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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10) Η γραφική παράσταση του σχήματος 3 παριστάνει την ημιτονική μεταβολή της
έντασης του ρεύματος σ’ ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.
Να υπολογίσετε:
α) την περίοδο (Τ)
β) τη συχνότητα του ρεύματος (f)
γ) τη μέγιστη τιμή του ρεύματος (Ιm)
δ) την ενεργό τιμή του ρεύματος (Ι).

i (A)
2,82

30
0

10

50

t (ms)

-2,82

Σχήμα 3
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
11) Να γράψετε:
α) δύο πλεονεκτήματα που έχει η ηλεκτρική ενέργεια έναντι των άλλων μορφών
ενέργειας
β) δύο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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12) Επαγωγικός καταναλωτής (RL σειράς) τροφοδοτείται από πηγή
εναλλασσόμενης τάσης με στιγμιαία τιμή u = 150 ημ(ωt +10o) Vκαι διαρρέεται
από ρεύμα με στιγμιαία τιμή i = 5 ημ(ωt - 50o) A.
Να υπολογίσετε:
α) τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος (Ζ)
β) τη διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και ρεύματος (Δφ).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Β - Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13) Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας πραγματικής ισχύος 5 kW και συντελεστή
ισχύος 0,7 τροφοδοτείται από τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης 400V / 50Hz. Για
τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος από 0,7 σε 0,9 συνδέουμε παράλληλα με
τον κινητήρα τρεις (3) πυκνωτές.
Να υπολογίσετε:
α) τη φαινόμενη ισχύ που απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο πριν την
βελτίωση του συντελεστή ισχύος (S1)
β) την άεργη ισχύ που απορροφά ο κινητήρας πριν την βελτίωση του
συντελεστή ισχύος (Q1)
γ) τη συνολική άεργη ισχύ των πυκνωτών (QC) που χρειάζεται να συνδεθούν για
τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος από 0,7 σε 0,9
δ) τη χωρητικότητα του κάθε πυκνωτή (C), όταν αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε
τρίγωνο.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
14) Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος 4.
Να υπολογίσετε:
α) την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα (Ι)
β) τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος (Ζ)
γ) τη χωρητική αντίσταση του πυκνωτή (ΧC)
δ) τη χωρητικότητα του πυκνωτή (C).

Σχήμα 4
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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15) Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από μια ωμική αντίσταση R = 50 Ω, ένα
πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L = 0,5 H και έναν πυκνωτή με χωρητικότητα
C = 20 μF, συνδεδεμένα σε σειρά. Στο κύκλωμα εφαρμόζεται εναλλασσόμενη
τάση U = 120 V, συχνότητας f = 60 Hz.
α) Να σχεδιάσετε το κύκλωμα.
β) Να υπολογίσετε:
i) τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος (Ζ)
ii) την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος (Ι)
iii) το συντελεστή ισχύος του κυκλώματος (συνφ)
iv) τη συχνότητα συντονισμού του κυκλώματος (f0).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
16) Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος 5. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος
που ρέει μέσα από την αντίσταση R3, χρησιμοποιώντας το θεώρημα της
υπέρθεσης.

Σχήμα 5
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Γ - Αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17) Τρεις όμοιοι αντιστάτες με ωμική αντίσταση R= 20 Ω ο κάθε ένας, συνδέονται σε
τριφασικό σύστημα τριγώνου και τροφοδοτούνται από τριφασικό δίκτυο πολικής
τάσης 400V/50 Hz.
α) Να σχεδιάσετε τη συνδεσμολογία και να δείξετε την πολική και φασική τάση,
καθώς επίσης το πολικό και φασικό ρεύμα.
β) Να υπολογίσετε:
i) την τάση στα άκρα του κάθε αντιστάτη (Uφ)
ii) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη (Ι φ)
iii) την ένταση του ρεύματος στις γραμμές τροφοδοσίας (Iπ)
iv) τη συνολική πραγματική ισχύ (Ρ) που απορροφούν οι τρεις αντιστάτες
από το δίκτυο.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………......................
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18) Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος 6.
α) Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε το ισοδύναμο κύκλωμα Θέβενιν (Thevenin)
στα σημεία α και β.
β) Χρησιμοποιώντας το ισοδύναμο κύκλωμα Θέβενιν να υπολογίσετε την ένταση
του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R4.
E1=24 V

R1=3 Ω

R2=6 Ω

α
R4=10 Ω

E2=12 V

β

R3=2 Ω

Σχήμα 6
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

----------ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ----------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ»
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος

𝛪=

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΙΡΧΩΦ
Κανόνας των ρευμάτων

𝑈
𝑅

∑𝛪 = 0

Κανόνας των τάσεων

∑𝛦 = ∑𝑈

ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ
Διαιρέτης τάσης

𝑅𝑖
𝑅𝜊𝜆
𝑅𝜊𝜆
𝐼𝑖 = 𝛪𝜊𝜆 ∙
𝑅𝜄

𝑈𝑖 = 𝑈𝑠 ∙

Διαιρέτης έντασης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Νόμος του Joule

𝑊 =𝑃∙𝑡
𝑃 =𝑈∙𝐼
𝑊 = 𝐼2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑡
𝑃𝜀𝜉ό𝛿𝜊𝜐
Βαθμός απόδοσης ηλεκτροκινητήρα
𝜂=
𝑃𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (Ε.Ρ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ε.Ρ.
𝛥𝛷
Νόμος του Φάραντεϊ για την επαγωγή
𝑢=𝑁∙
𝛥𝑡
𝑖 = 𝐼𝑚 ∙ 𝜂𝜇𝜔𝑡
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ
𝑢 = 𝑈𝑚 ∙ 𝜂𝜇𝜔𝑡
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ
Μέγιστη τιμή της έντασης Ε.Ρ

𝐼𝑚 = √2 ∙ 𝐼𝜀𝜈

Μέγιστη τιμή της τάσης Ε.Ρ

𝑈𝑚 = √2 ∙ 𝑈𝜀𝜈

Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

𝑇=

Κυκλική συχνότητα

1
𝑓

𝜔 = 2𝜋𝑓

Στιγμιαία φάση

𝜑 = 𝜔𝑡

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ με
𝑖 = 𝐼𝑚 ∙ 𝜂𝜇(𝜔𝑡 + 𝜑0 )
αρχική φάση
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ με
𝑢 = 𝑈𝑚 ∙ 𝜂𝜇(𝜔𝑡 + 𝜑0 )
αρχική φάση
Διαφορά φάσης μεταξύ δύο
𝛥𝜑 = 𝜑01 − 𝜑02
διανυσμάτων
Ακτίνιο (rad)
1𝑟𝑎𝑑 = 57,3°
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𝜋
∙ (𝜇𝜊ί𝜌𝜀𝜍)
180
180
Μετατροπή από ακτίνια σε μοίρες
𝛭𝜊ί𝜌𝜀𝜍 =
∙ (𝛼𝜅𝜏ί𝜈𝜄𝛼)
𝜋
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ R ΣΤΟ Ε. Ρ.
𝑈𝑅 = 𝐼 ∙ 𝑅
Πτώση τάσης στην αντίσταση
Μετατροπή από μοίρες σε ακτίνια

𝛢𝜅𝜏ί𝜈𝜄𝛼 =

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΗΝΙΟ L ΣΤΟ Ε. Ρ.
Επαγωγική αντίσταση
𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓 ∙ 𝐿
Πτώση τάσης στο πηνίο
𝑈𝐿 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐿
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ C ΣΤΟ Ε. Ρ.
1
Χωρητική αντίσταση
𝛸𝐶 =
2𝜋𝑓 ∙ 𝐶
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
𝑈𝐶 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐶
ΚΥΚΛΩΜΑ RL ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
Σύνθετη αντίσταση

𝑍 = √𝑅 2 + 𝑋𝐿 2
𝑈
𝑍
𝑈𝑅 = 𝐼 ∙ 𝑅
𝑈𝐿 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐿
𝑅
𝜎𝜐𝜈𝜑 =
𝑍
𝑅
𝜑 = 𝜎𝜐𝜈 −1 ( )
𝑍
𝑋𝐿
𝜀𝜑𝜑 =
𝑅

Ένταση του ολικού ρεύματος

𝛪=

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

𝑍 = √𝑅 2 + 𝑋𝐶 2
𝑈
𝑍
𝑈𝑅 = 𝐼 ∙ 𝑅
𝑈𝐶 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐶
𝑅
𝜎𝜐𝜈𝜑 =
𝑍
𝑅
𝜑 = 𝜎𝜐𝜈 −1 ( )
𝑍
𝑋𝐶
𝜀𝜑𝜑 =
𝑅

Ένταση του ολικού ρεύματος

𝛪=

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

𝑍 = √𝑅 2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶 )2
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𝑈
𝑍
𝑈𝑅 = 𝐼 ∙ 𝑅
𝑈𝐿 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐿
𝑈𝐶 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐶
𝑅
𝜎𝜐𝜈𝜑 =
𝑍
𝑅
𝜑 = 𝜎𝜐𝜈 −1 ( )
𝑍
(𝑋𝐿 − 𝑋𝐶 )
𝜀𝜑𝜑 =
𝑅
1
𝑓0 =
2𝜋√𝐿 ∙ 𝐶

Ένταση του ολικού ρεύματος

𝛪=

Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στο πηνίο
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
Συχνότητα συντονισμού
Συντελεστής ποιότητας

𝑄𝜋 =

Ζώνη διέλευσης

1 𝐿 𝑈𝐿 𝑈𝐶
√ =
=
𝑅 𝐶
𝑈
𝑈
𝑓

𝛥𝑓 = 𝑄0

𝛥𝑓 = 𝑓2 − 𝑓1 ,

𝜋

ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
1
𝑍 = 𝑅 ∙ 𝑋𝐶 √ 2
𝑅 + 𝑋𝐶2

Σύνθετη αντίσταση

1
1
1
=√ 2+ 2
𝑍
𝑅
𝑋𝐶
Ένταση του ολικού ρεύματος

𝛪=

Ένταση του ρεύματος στην
αντίσταση

𝑈
= √𝐼𝑅2 + 𝐼𝐶2
𝑍

𝑈
𝑅
𝑈
𝛪𝐶 =
𝑋𝐶
𝑍
𝜎𝜐𝜈𝜑 =
𝑅
𝑍
𝜑 = 𝜎𝜐𝜈 −1 ( )
𝑅
𝛪𝑅 =

Ένταση του ρεύματος στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
Γωνία φάσης

𝑅
𝑋𝐶

Εφαπτομένη της γωνίας φ

𝜀𝜑𝜑 =

Η ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
Φαινόμενη ισχύς

𝑆 =𝑈∙𝐼

Πραγματική ισχύς

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

Άεργος ισχύς

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜂𝜇𝜑
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Σχέση των ισχύων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

𝑆 2 = 𝑃2 + 𝑄 2
𝑃
𝑆
𝑅
𝜎𝜐𝜈𝜑 =
𝑍

Συντελεστής ισχύος

𝜎𝜐𝜈𝜑 =

Συντελεστής ισχύος

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΑΣΤΕΡΑ
Πολική τάση
𝑈𝜋 = √3 ∙ 𝑈𝜑
𝐼𝜋 = 𝐼𝜑
Πολική ένταση
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΤΡΙΓΩΝΟ
𝑈𝜋 = 𝑈𝜑
Πολική τάση
Πολική ένταση
𝐼𝜋 = √3 ∙ 𝐼𝜑
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Φαινόμενη ισχύς
𝑆 = √3 ∙ 𝑈𝜋 ∙ 𝐼𝜋
Πραγματική ισχύς
𝑃 = √3 ∙ 𝑈𝜋 ∙ 𝐼𝜋 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑
Άεργος ισχύς
𝑄 = √3 ∙ 𝑈𝜋 ∙ 𝐼𝜋 ∙ 𝜂𝜇𝜑
Σχέση των ισχύων
𝑆 2 = 𝑃2 + 𝑄 2
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
Υπολογισμός της χωρητικότητας
𝑄𝐶
πυκνωτή για βελτίωση του
𝐶= 2
συντελεστή ισχύος σε μονοφασικό
𝑈 ∙ 2𝜋𝑓
φορτίο
Υπολογισμός της χωρητικότητας
𝑄𝐶/3
πυκνωτή για βελτίωση του
𝐶𝛥 = 2
συντελεστή ισχύος σε τριφασικό
𝑈𝜋 ∙ 2𝜋𝑓
φορτίο, σε σύνδεση τριγώνου
Υπολογισμός της χωρητικότητας
𝑄𝐶/3
πυκνωτή για βελτίωση του
𝐶𝛶 = 2
συντελεστή ισχύος σε τριφασικό
𝑈𝜑 ∙ 2𝜋𝑓
φορτίο, σε σύνδεση αστέρα
Υπολογισμός της άεργης ισχύος
𝑄𝐶 = 𝑆 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑 ∙ 𝑘
πυκνωτή για βελτίωση του
συντελεστή ισχύος με χρήση ειδικών
(k: Συντελεστής διόρθωσης από
πινάκων
πίνακες)
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ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) (410)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Φλιπ Φλοπ
1
Ακολουθιακά και συνδυαστικά λογικά κυκλώματα
1.1
Χαρακτηριστικά Φλιπ Φλοπ
1.2
Κατηγορίες Φλιπ Φλοπ (Ασύγχρονα - Μη χρονιζόμενα, Σύγχρονα - Χρονιζόμενα)
1.3
Ασύγχρονο NAND και NOR Φλιπ Φλοπ
Ασύγχρονα Φλιπ Φλοπ
1.4
- SR Φλιπ Φλοπ
1.5
- JK Φλιπ Φλοπ
1.5.1
Χρονιζόμενα Φλιπ Φλοπ
1.5.2
Χρονιζόμενα Φλιπ Φλοπ στα θετικά και αρνητικά μέτωπα ωρολογιακών παλμών:
1.6
- SR Φλιπ Φλοπ
1.7
- D Φλιπ Φλοπ
- JK Φλιπ Φλοπ
1.7.1
- Τ Φλιπ Φλοπ
1.7.2
Ασύγχρονοι είσοδοι Preset και Clear στα FF
1.7.3
Εφαρμογές Φλιπ Φλοπ
1.7.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5

Κυκλώματα παραγωγής και διαμόρφωσης παλμών
Μονοσταθείς πολυδονητές
Τύποι μονοσταθών πολυδονητών:
- Μη επαναδιεγειρόμενοι
- Επαναδιεγειρόμενοι
Εφαρμογές μονοσταθών πολυδονητών
Ασταθείς πολυδονητές - Κύκλος δράσης ασταθών πολυδονητών και συχνότητα
ταλάντωσης
Εφαρμογές ασταθών πολυδονητών

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Λογικές Οικογένειες
Χαρακτηριστικά λογικών οικογενειών
Λογική Οικογένεια TTL
Λογική Οικογένεια CMOS
Σύγκριση λογικών οικογενειών TTL/CMOS και πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα κάθε
λογικής σειράς

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5

Απαριθμητές
Χαρακτηριστικά απαριθμητών
Κυκλώματα ασύγχρονων δυαδικών απαριθμητών 2, 3, 4 bit:
- Αρίθμηση προς τα πάνω
- Αρίθμηση προς τα κάτω
Ασύγχρονος δεκαδικός απαριθμητής που μετρά προς τα άνω
Ασύγχρονος απαριθμητής με μέτρο Ν
Εφαρμογές απαριθμητών

5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4

Καταχωρητές
Χαρακτηριστικά καταχωρητών
Ολισθητές
Κυκλώματα καταχωρητών με:
- Διαδοχική είσοδο και διαδοχική έξοδο
- Διαδοχική είσοδο και παράλληλη έξοδο
- Παράλληλη είσοδο και διαδοχική έξοδο
- Παράλληλη είσοδο και παράλληλη έξοδο
Κυκλικός ολισθητής
- Κυκλικός απαριθμητής
- Απαριθμητής Τζόνσον
Εφαρμογές καταχωρητών
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5.5

6
6.1
6.1.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.7

Κωδικοποιητές & Αποκωδικοποιητές
Κωδικοποιητές
Κωδικοποιητής δεκαδικών αριθμών στον κώδικα BCD
Αποκωδικοποιητές
Αποκωδικοποιητής απλού συνδυαστικού κυκλώματος που αναγνωρίζει αριθμούς στο
δυαδικό σύστημα
Κυκλώματα αποκωδικοποιητών:
- 2-bit σε 4 γραμμές
- 3-bit σε 8 γραμμές
- 4-bit σε 16 γραμμές
- Κώδικα BCD σε δεκαδικό (Έξοδοι ενεργές στο λογικό 1)
Μετατροπείς Κώδικα
7-τμηματική μονάδα ένδειξης:
- Οθόνες με διόδους φωτοεκπομπής (LED) κοινής ανόδου και
κοινής καθόδου
- Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)
Σύμβολο και λειτουργία μετατροπέα από BCD σε 7-τμήματα (Έξοδοι ενεργές στο
λογικό 1 και στο λογικό 0)

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Συγκριτές
Συγκριτής 1-bit
Συγκριτής 2-bit
Χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ως συγκριτές 4-bit και 8-bit
Συγκριτές τάσης

8
8.1
8.2
8.3

Ψηφίο ισοτιμίας
Ανίχνευση σφαλμάτων στη μετάδοση δεδομένων - Ψηφίο ισοτιμίας
Κύκλωμα παραγωγής ψηφίου ισοτιμίας στον κώδικα BCD
Κύκλωμα ελέγχου ψηφίου ισοτιμίας στον κώδικα BCD

9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.3
9.4
9.5

Πολυπλέκτες/Αποπολυπλέκτες
Πολυπλέκτες
Κυκλώματα πολυπλεκτών:
- Δύο γραμμές σε μια
- Τεσσάρων γραμμών σε μια
- Οκτώ γραμμών σε μια
Αποπολυπλέκτες
Κύκλωμα αποπολυπλεκτών μιας γραμμής σε τέσσερις
Υλοποίηση λογικών συναρτήσεων με τη χρήση πολυπλέκτη

Μετατροπείς D/A και A/D
Αναλογικά και ψηφιακά σήματα
Πλεονεκτήματα ψηφιακής τεχνολογίας
Χαρακτηριστικά των μετατροπέων DAC και ADC
Μετατροπή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό
Κυκλώματα μετατροπέων D/A:
- Με τελεστικό ενισχυτή και σταθμισμένες αντιστάσεις στο δυαδικό
σύστημα (4 bit)
- Με τελεστικό ενισχυτή και κλιμακωτό δίκτυο αντιστάσεων R/2R
10.5.2
(4-bit)
Μετατροπή Αναλογικού σήματος σε ψηφιακό
10.6
Κυκλώματα μετατροπέων A/D:
10.7
- Μετατροπέας Flash (8-bit)
10.7.1
- Μετατροπέας Διαδοχικών Προσεγγίσεων
10.7.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.5.1
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(∆ΕΙΓΜΑ)

ΜΑΘΗΜΑ

: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ (410)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

ΩΡΑ

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

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από είκοσι-µία (21) σελίδες.
Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α΄, Β΄, Γ΄).

Ο∆ΗΓΙΕΣ:

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίµιο το οποίο θα
επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
4. Τα σχεδιαγράµµατα µπορούν να σχεδιαστούν µε µολύβι.
5. ∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού, ή άλλου διορθωτικού
υλικού.
6. Στο τέλος του εξεταστικού δοκιµίου δίνεται τυπολόγιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το µέρος Α΄ αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.
1. Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωµα ασύγχρονου SR Φλιπ Φλοπ µε τη χρήση δύο
πυλών NAND.

2. Στο σχήµα 1, δίνεται η κυµατοµορφή εξόδου (Q) ενός ασταθή πολυδονητή.
Να υπολογίσετε:
(α) την περίοδο, T
(β) τη συχνότητα, f
(γ) τον κύκλο δράσης, d.

Σχήµα 1

Τ = ………………….....

f = …………………......

d = …………………......
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3. (α) Τί εννοούµε µε τον όρο «καθυστέρηση διάδοσης» µιας λογικής οικογένειας;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....................................
(β) Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήµατα της λογικής οικογένειας CMOS έναντι της
λογικής οικογένειας TTL.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..............
.................................................................................................................................

4. (α) Να αναφέρετε τι είναι το «ψηφίο ισοτιµίας» και τον σκοπό που εξυπηρετεί.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………
.......…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(β) Να υπολογίσετε το ζυγό ψηφίο ισοτιµίας για τους πιο κάτω κώδικες:

(1) 1001

…………

(2) 1011

…………
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5. Στο σχήµα 2 δίνεται το λογικό σύµβολο και τα χρονικά διαγράµµατα εισόδου
σύγχρονου JK Φλιπ Φλοπ.
Να σχεδιάσετε το χρονικό διάγραµµα της εξόδου Q του Φλιπ Φλοπ. Η αρχική
κατάσταση της εξόδου Q του Φλιπ Φλοπ είναι το λογικό 0 (RESET).

Σχήµα 2

6. (α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
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) Να αναφέρετε τον τύπο του καταχωρητή που θα χρησιµοποιούσατε για τη
µετατροπή ενός παράλληλου σήµατος σε σειριακό.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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7. (α) Στο σχήµα 3 δίνεται το κύκλωµα συγκριτή τάσης και τα σήµατα που
εφαρµόζονται στις δύο εισόδους του.
Εάν οι µέγιστες τάσεις εξόδου είναι ± 5 V, να σχεδιάσετε στο σχήµα 3 το σήµα
εξόδου (UOUT) του συγκριτή.

Σχήµα 3

(β) Να δώσετε τον ορισµό του «συγκριτή τάσης».
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................
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8. (α) Να δώσετε τον ορισµό του «ψηφιακού κωδικοποιητή».
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……….....................................................
(β) Να υπολογίσετε πόσα bit χρειάζονται για να κωδικοποιήσουµε τους 107
χαρακτήρες ενός πληκτρολογίου.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..............
.................................................................................................................................

9. Στο σχήµα 4 δίνεται το χρονικό διάγραµµα εισόδου επαναδιεγειρόµενου µονοσταθή
πολυδονητή, ο οποίος διεγείρεται στα θετικά µέτωπα των παλµών διέγερσης και έχει
χρόνο βολής 3 ms. Η σταθερή 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 4
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10. (α) Να αναφέρετε δύο διαφορές του σύγχρονου από τον ασύγχρονο απαριθµητή.
…………………………………………………………………………………………….
..………....................……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
..…………………………….........………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………….........................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(β) Να υπολογίσετε το µέγιστο µέτρο απαριθµητή µε 7 Φλιπ Φλοπ.
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………........
...............................................................................................................................

11. (α) Να αναφέρετε τη διαφορά των ψηφιακών σηµάτων από τα αναλογικά (όσον
αφορά στις τιµές που παίρνουν).
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………......................
(β) Να αναφέρετε το πλεονέκτηµα του παράλληλου µετατροπέα A/D (µετατροπέας
Flash), έναντι του µετατροπέα διαδοχικών προσεγγίσεων A/D.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
....…………………………………………………………………………......................
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12. Έναν εργοστάσιο έχει τρία µηχανήµατα (Α, Β, C). Το κάθε µηχάνηµα διαθέτει
αισθητήρα ο οποίος δηλώνει αν το µηχάνηµα βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι. Όταν
ένα µηχάνηµα βρίσκεται σε λειτουργία, ο αισθητήρας του έχει λογική κατάσταση «1».
(α) Με βάση τα πιο πάνω δεδοµένα, να συµπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα
αληθείας (πίνακας 1) ώστε σε περίπτωση που δύο ή τρία µηχανήµατα
λειτουργούν ταυτόχρονα, να δίνεται σήµα Υ = 1 στην έξοδο του κυκλώµατος.

A

B

C

Y

D

0

0

0

D0

0

0

1

D1

0

1

0

D2

0

1

1

D3

1

0

0

D4

1

0

1

D5

1

1

0

D6

1

1

1

D7

Πίνακας 1
(β) Να κάνετε τις συνδέσεις που απαιτούνται στον πολυπλέκτη 8x1 του
σχήµατος 5, ώστε να υλοποιηθεί ο πίνακας αληθείας της ερώτησης 12(α)
(πίνακας 1).

Σχήµα 5
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - Το µέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες.
13. Στο σχήµα 6 δίνεται το κύκλωµα µετατροπέα ψηφιακού σήµατος σε αναλογικό µε
σταθµισµένες αντιστάσεις στο δυαδικό σύστηµα.

Σχήµα 6
(α) Αν η αντίσταση R3 = 25 kΩ, να υπολογίσετε τις τιµές των αντιστάσεων R0, R1
και R2.
R0 = …………….

R1 = …………….

R2 = …………….

(β) Να υπολογίσετε την τάση (Uout) στην έξοδο του µετατροπέα για τη λογική
κατάσταση εισόδου D3D2D1D0 = 0001, όταν η αντίσταση Rf = 40 kΩ και η τάση
εισόδου Uin = 5 V.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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(γ) Στο σχήµα 7 δίνεται το ψηφιακό σήµα που εφαρµόζεται στην είσοδο του
µετατροπέα του σχήµατος 6.

Σχήµα 7

Να συµπληρώσετε τον πίνακα 2 πιο κάτω, µε τις τιµές του ψηφιακού σήµατος
εισόδου (D3, D2, D1, D0) και του αναλογικού σήµατος εξόδου (Uout) του
µετατροπέα.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ

ΕΞΟ∆ΟΣ

Α/Α
D3

D2

D1

D0

Uout (V)

1
2
3
4

Πίνακας 2
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14. Στο σχήµα 8 δίνεται το σύµβολο του αποκωδικοποιητή από τον κώδικα BCD στον
κώδικα που ελέγχει τον ενδείκτη 7-τµηµάτων.

Σχήµα 8
(α) Να αναφέρετε τον αριθµό που θα παριστάνει ο ενδείκτης 7-τµηµάτων που
συνδέεται στην έξοδο του αποκωδικοποιητή, αν η λογική κατάσταση των
εισόδων του, είναι Α3Α2Α1Α0 = 0101.
Αριθµός = ……………………
(β) Να δώσετε τη λογική κατάσταση των εξόδων του αποκωδικοποιητή για τον
αριθµό της ερώτησης 14(α).
a = ………

b = ………

c = ………

e = ………

f = ………

g = ………

d = ………

(γ) Να αναφέρετε ποιον 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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15. (α) Με τη χρήση του D Φλιπ Φλοπ του σχήµατος 9, να σχεδιάσετε έναν καταχωρητή
4 bit µε διαδοχική είσοδο και παράλληλη έξοδο.

Σχήµα 9

(β) Να υπολογίσετε πόσοι ωρολογιακοί παλµοί απαιτούνται, για να αποθηκευτεί
και να εξέλθει µια πληροφορία των 4-bit στον καταχωρητή που σχεδιάσατε στην
ερώτηση 15(α) πιο πάνω.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
(γ) Αν η συχνότητα του ωρολογίου (CLK) είναι 200 ΜHz, να υπολογίσετε τον
συνολικό χρόνο που θα χρειαστεί για να αποθηκευτεί πληροφορία 4-bit στον
καταχωρητή της ερώτηση 15(α) πιο πάνω.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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16. Στο σχήµα 10 δίνεται το λογικό σύµβολο και ο πίνακας λειτουργίας του
αποπολυπλέκτη µιας γραµµής σε τέσσερις.

Σχήµα 10
(α) Να γράψετε τις λογικές συναρτήσεις των τεσσάρων εξόδων του
αποπολυπλέκτη.
D0 = ……………………………………….
D1 = ……………………………………….
D2 = ……………………………………….
D3 = ……………………………………….
(β) Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωµα του αποπολυπλέκτη.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Το µέρος Γ΄ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες.
17. (α) Με τη χρήση του JK Φλιπ Φλοπ του σχήµατος 11, να σχεδιάσετε το λογικό
κύκλωµα ασύγχρονου δυαδικού απαριθµητή 2-bit που µετρά προς τα κάτω.

Σχήµα 11

(β) Στο τετραγωνισµένο χαρτί του σχήµατος 12, να σχεδιάσετε για 6 ωρολογιακούς
παλµούς (CLK), τα χρονικά διαγράµµατα των δύο εξόδων του απαριθµητή που
έχετε σχεδιάσει πιο πάνω. Η αρχική κατάσταση του απαριθµητή είναι RESET.

Σχήµα 12
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(γ) Αν η συχνότητα των ωρολογιακών παλµών (CLK) είναι 2 ΜHz, να υπολογίσετε
τη συχνότητα των παλµών στην έξοδο Q του κάθε Φλιπ Φλοπ του κυκλώµατος
του ασύγχρονου δυαδικού απαριθµητή της ερώτησης 17(α).

fQ0 = ……………………………….
fQ1 = ……………………………….

18. Στο σχήµα 13 δίνεται το λογικό σύµβολο και ο πίνακας αληθείας του ψηφιακού
συγκριτή 1-bit.

ΕΙΣΟ∆ΟΙ
Α

Β

0

0

0

1

1

0

1

1

ΕΞΟ∆ΟΙ
Χ

Υ

Ζ

Σχήµα 13
(α) Να συµπληρώσετε τον πίνακα αληθείας του σχήµατος 13 πιο πάνω, για τις
τρεις εξόδους Χ, Υ και Ζ του ψηφιακού συγκριτή.
(β) Να γράψετε τις λογικές συναρτήσεις για τις τρεις εξόδους X, Y και Z.

Χ = …………………………………………………………….

Υ = …………………………………………………………….

Ζ = …………………………………………………………….
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(γ) Να σχεδιάσατε το λογικό κύκλωµα του συγκριτή.
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(δ) Στο σχήµα 14 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 14

------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ----------------------------
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
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 EXCLUSIVE OR

Y=A⊕B

Πύλη EXCLUSIVE NOR

Y=A⊕B

ΠΟΛΥΔΟΝΗΤΕΣ
Κύκλος Δράσης
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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: ΠΟΙΟΤΗΤΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (413)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
1.2 ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ
1.3 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
2.1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ISO 9000, ISO 22000»
2.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HACCP
2.3 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
2.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
2.6 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΗ
3.1 Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
3.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ
3.3 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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4. ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
4.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
4.2 ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.3 ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑΤΑ ΚΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

5. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
5.1 Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
5.2 Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(ΔΕΙΓΜΑ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (413)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δέκα (10) σελίδες.
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί
περισσότερος χώρος για τις απαντήσεις, να χρησιμοποιηθούν οι σελίδες 9 και 10.
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ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 48)
1. Να γράψετε σωστό αν συμφωνείτε ή λάθος αν διαφωνείτε με τις
ακόλουθες προτάσεις:
(α) Υπηρεσία είναι κάθε πρωτογενής ή δευτερογενής δραστηριότητα, η οποία δεν
παράγει αμέσως ένα φυσικό προϊόν. .........................................
(β) Η διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων αποτελεί
ταυτόχρονη κατάταξη σε επίπεδα ποιότητας. .................................
2. Να κυκλώσετε το σωστό:
Το βασικότερο συστατικό ποιότητας στις υπηρεσίες του ξενοδοχειακού τομέα
είναι:
(α) Οι κτηριακές εγκαταστάσεις
(β) Η Τεχνολογία της Πληροφορικής
(γ) Οι εργαζόμενοι
(δ) Ο τόπος εγκατάστασης του ξενοδοχείου
3. Να κυκλώσετε το λάθος:
(α) Το ξενοδοχειακό προϊόν περιλαμβάνει τη φήμη της περιοχής εγκατάστασης
του ξενοδοχείου.
(β) Το ξενοδοχειακό προϊόν περιλαμβάνει την προθυμία και θετικότητα των
εργαζομένων.
(γ) Το ξενοδοχειακό προϊόν αποτελείται από ποικιλία ομοιογενών προϊόντων.
(δ) Το ξενοδοχειακό προϊόν περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική, διακόσμηση και
διαρρύθμιση του ξενοδοχείου.
4. Να κυκλώσετε το σωστό:
Ο Οργανισμός «ISO» στα Ελληνικά ονομάζεται:
(α) «Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης»
(β) «Διεθνής Οργανισμός Κατοχύρωσης»
(γ) «Διεθνής Συμβουλευτικός Οργανισμός»
(δ) «Διεθνής Οργανισμός Ελέγχου»
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5. Να γράψετε τι είναι ποιότητα σύμφωνα με τον British Standards Institutions (BSI,
1983);
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Να συσχετίσετε τις προτάσεις της ομάδας Α΄ με τις απόψεις για την ποιότητα
στην ομάδα Β΄.
Α/Α
1

2

3

4
5

ΟΜΑΔΑ Α΄
Οι καταναλωτές
αντιλαμβάνονται την ποιότητα
ως την επιχειρηματική υπεροχή
και τελειότητα.
Η ποιότητα είναι συνάρτηση
των πραγματικών
χαρακτηριστικών του προϊόντος
ή της υπηρεσίας.
Ο απώτερος και μοναδικός
στόχος των ξενοδοχειακών
μονάδων είναι η απόλυτη
ικανοποίηση των πελατών.
Σύγκριση χρησιμότητας ενός
προϊόντος/υπηρεσίας με την
τιμή του.

Α/Α
Α

Άποψη για την ποιότητα
βασιζόμενη στο προϊόν.

Β

Άποψη για την ποιότητα
βασιζόμενη στον πελάτη.

Γ

Άποψη για την ποιότητα
βασιζόμενη στην αξία.

Δ

Άποψη για την αξία βασισμένη
στην ποιότητα.

Ε

Υπερβατική άποψη της ποιότητας.

Ζ

Άποψη της ποιότητας βασιζόμενη
στη τελειότητα.
Άποψη για την ποιότητα
βασιζόμενη στην κατασκευή.

ΣΤ
ΟΜΑΔΑ Α΄

ΟΜΑΔΑ Β΄

1

2

3

4

ΌΜΑΔΑ Β΄
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7. Να γράψετε σε συντομία τι είναι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8.

Να σχολιάσετε σε συντομία τη σχέση που απορρέει από το πιο πάνω
σχεδιάγραμμα, ανάμεσα στον βαθμό ικανοποίησης του πελάτη και των εσόδων
του ξενοδοχείου.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

9. Να συμπληρώσετε το κενό:
Το 1988 οι Αμερικανοί καθιέρωσαν το Βραβείο Ποιότητας .............................
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10. Να καταγράψετε τους πρωταρχικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Διαχείρισης της Ποιότητας:
(α)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(β)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

11. Να γράψετε σωστό αν συμφωνείτε ή λάθος αν διαφωνείτε με την
ακόλουθη πρόταση.
«Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας για να διασφαλίσουν την ικανοποίηση των πελατών
τους πρέπει να έχουν σαφείς στρατηγικούς και λειτουργικούς στόχους
επικεντρωμένους σε στόχους ποιότητας». .........................

12. Να αναφέρετε ένα (1) λόγο για τον οποίο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χάνουν
πελάτες.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Μέρος Β (μονάδες 32)
13. Να αναφέρετε τέσσερις (4) ιδιαιτερότητες του τομέα των υπηρεσιών έναντι του
τομέα παραγωγής βιομηχανικών (υλικών) προϊόντων.
(α)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(β)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(γ)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(δ)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

14. Να γράψετε τέσσερις (4) λόγους οι οποίοι ανάγκασαν τις διάφορες επιχειρήσεις
φιλοξενίας να εφαρμόζουν «συστήματα ποιότητας και ασφάλειας».
(α)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(β)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(γ)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(δ)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
15. Να αναφέρετε τι είναι η πιστοποίηση ISO;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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16. (α) Να αποδώστε με Αγγλικές λέξεις τα αρχικά του συστήματος «HACCP».
________________________ , ______________________ ,
_________________________,
_____________________ ,
_________________________ .
(β) Να δηλώσετε τι είναι Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (CCP);
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Μέρος Γ (μονάδες 20)
17. (α) Να εξηγήσετε σε συντομία πώς το περιβάλλον εργασίας επηρεάζει άμεσα την
ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(β) Να γράψετε σε συντομία τι είναι υποκειμενική και τι αντικειμενική μέτρηση της
ποιότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
18. (α) Να γράψετε τρεις (3) θετικές επιπτώσεις από την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών / προϊόντων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
I.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
II. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
III. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
(β) Να αναφέρετε δύο (2) αρνητικές επιπτώσεις από την παροχή μη ποιοτικών
υπηρεσιών / προϊόντων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
I.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
II. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Επιπρόσθετες Σελίδες
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

-Τέλος Εξεταστικού Δοκιμίου-
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ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ II (414)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (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
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Προσδιορισμός των εσωτερικών δυνάμεων στις ράβδους των δικτυωμάτων
Δυναμική 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
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
Διαστολή των αερίων υπό σταθερή πίεση
Η γενική μεταβολή αερίου
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη ΙΙ (414)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δέκα (10) σελίδες.
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Δίνεται τυπολόγιο σε ξεχωριστό φύλλο
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ΜΕΡΟΣ Α: - Δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 - 6 να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση.
1. Στο σχήμα 1 δίνεται το διάγραμμα των τεμνουσών δυνάμεων δοκού μήκους 15 m. Η μέγιστη
ροπή κάμψης Mbmax είναι:
10 m

(α)
(β)
(γ)
(δ)

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

5m

8 kN

4 kN
B

Α

Γ

Δ

4m

12 kN

Σχήμα 1
2. Τα έμβολα υδραυλικού συστήματος έχουν σταθεροποιηθεί όπως φαίνεται στο σχήμα 2.
Η ορθή σχέση μεταξύ των πιέσεων που ασκούνται στα έμβολα 1, 2, 3 και 4 είναι:
D1 >D2>D3>D4

F2

3

F3

4

F1

2

Ρ1 > Ρ2 > Ρ3 > Ρ4
Ρ4 > Ρ3 > Ρ3 > Ρ1
Ρ1 = Ρ2 > Ρ3 = Ρ4
Ρ1 = Ρ2 = Ρ3 = Ρ4

1

(α)
(β)
(γ)
(δ)

F4

Σχήμα 2
3. Στο σχήμα 3 φαίνεται ένας αγωγός μέσα από τον οποίο ρέει νερό. Η σωστή σχέση μεταξύ
της ταχύτητας 1 ,  2 και 3 στις διατομές 1, 2 και 3 του αγωγού αντίστοιχα, είναι:
(α) 1 >  2 > 3

(β) 1 <  2 < 3
(γ) 1 =  2 = 3

(δ)  2 > 1 > 3

Σχήμα 3
4. Όταν μία δοκός καταπονείται σε κάμψη, στην διατομή της δοκού αναπτύσσονται καμπτικές
τάσεις. Η σωστή κατανομή των τάσεων αυτών σε δοκό με ορθογωνική διατομή, φαίνεται στο
σχήμα:

5. Στο δοχείο που φαίνεται στο σχήμα 4, το υγρό πυκνότητας ρ ισορροπεί.
2
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Η ορθή σχέση μεταξύ των πιέσεων Ρ1, Ρ2 , Ρ3 και Ρ4, στα σημεία 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα,
είναι:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Ρ1 = Ρ2= Ρ3= Ρ4
Ρ1 > Ρ2> Ρ3> Ρ4
Ρ1 = Ρ2> Ρ3< Ρ4
Ρ1 = Ρ2< Ρ3 = Ρ4
Σχήμα 4

6. Η πολική ροπή αδράνειας της διατομής κοίλου άξονα, που φαίνεται στο σχήμα 5 είναι:
(π = 3,14)
(α)
(β)
(γ)
(δ)

J = 32000,25 mm2
J = 36781,75 mm4
J = 63781,25 mm4
J = 56325,75 mm3

O20

O30

Σχήμα 5
7. Στο επίπεδο δικτύωμα που φαίνεται στο σχήμα 6, δρουν δυο εξωτερικές δυνάμεις
F1=10 kN και F2=6 kN. Από το δικτύωμα και το διάγραμμα Cremona, να προσδιορίσετε το
είδος της καταπόνησης, για όλες τις ράβδους του δικτυώματος.

Σχήμα 6

……………………………………………………………….…….
……………………………………………………………….…….
…………………………………………………………….……….
………………………………………………………………..…....
……………………………………………………………….…….
……………………………………………………………….…….
…………………………………………………………….……….
……………..…………………………………………………...….
3
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8. Να υπολογίσετε την ροπή αδράνειας I κοίλου δίσκου, μάζας m = 10 kg, εσωτερικής
διαμέτρου d = 200 mm και εξωτερικής διαμέτρου D = 400 mm.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
9. Να υπολογίσετε το μέγεθος του ομοιόμορφου κατανεμημένου φορτίου q (kN/m), που
καταπονεί τη δοκό που φαίνεται στο σχήμα 7.

Σχήμα 7

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
.………….………………………………………………………..
10. Τεμάχιο χάλυβα μάζας m = 10 kg, ειδικής θερμότητας c = 450 J kg-1 k-1 και αρχικής
θερμοκρασίας 20 0C, θερμαίνεται μέσα σε κλίβανο μέχρι τη θερμοκρασία 600 0C. Να
υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας Q, το οποίο απορροφά το τεμάχιο χάλυβα, κατά τη
διάρκεια της θέρμανσης του.

……………..……………………………………………...……..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4
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11. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τάση κάμψης,  b max , σε δοκό διατομής πλάτους b = 50 mm και
ύψους h = 120 mm, όταν η ροπή που ασκείται στη διατομή είναι Mb = 12 kNm.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
12. Στο σχήμα 8 φαίνεται ένα υδραυλικό πιεστήριο. Αν η διάμετρος του μικρού εμβόλου είναι d1
=20 cm και η διάμετρος του μεγάλου εμβόλου είναι d2 = 50 cm, να υπολογίσετε:
(α) τη δύναμη F1 που χρειάζεται να εφαρμόσουμε στο μικρό έμβολο για να ανυψωθεί
φορτίο 10 kN
(β) την πίεση στο σημείο Β του υδραυλικού πιεστηρίου.

Σχήμα 8

…………………………………..………………..……………..…
…………………………………………………..……………...….
…………………………………..…………………………..……..
………………………………………..……………………..……..
…………………………………..………………..……………..…
…………………………………………………..……………...….
…………………………………..…………………………..……..
………………………………………..……………………..……..
…………………………………………………..……………...….
5
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ΜΕΡΟΣ Β: - Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με oκτώ (8) μονάδες.
13. Το ακροφύσιο που φαίνεται στο σχήμα 9, 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 9
………………………………………
………..……………………………..
……………………………...………………………………………
…………………………….………..……………………………...
…………………………….……..…………………………………
………………………………..…….………………………………
……..………...….………….………………………………………
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
14. Σε αγωγό μέσα στον οποίο κινείται νερό τοποθετείται U μανόμετρο υδραργύρου, όπως
φαίνεται στο σχήμα 10. Αν η διαφορά ύψους της στήλης υδραργύρου είναι 320 mm, να
υπολογίσετε τη διαφορά της πίεσης μεταξύ των σημείων 1 και 2 του αγωγού.
(ρυδραργ. = 13600 kg/m3 και ρνερ. = 1000 kg/m3 )

Σχήμα 10

…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
6
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…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
…………...…………….…………………………………………..
15. Για το δικτύωμα που φαίνεται στο σχήμα 11, να υπολογίσετε με την μέθοδο των τομών,
τις δυνάμεις που ασκούνται στις ράβδους 1, 2 και 3 και να προσδιορίσετε το είδος της
καταπόνησης τους.

Σχήμα 11

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
7
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…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
16. Για το δικτύωμα που φαίνεται στο σχήμα 12, να υπολογίσετε με την αναλυτική μέθοδο των
κόμβων, τις δυνάμεις που ασκούνται στα μέλη των κόμβων Γ και Δ του δικτυώματος, και να
προσδιορίσετε το είδος της καταπόνησής τους. Δίδεται ΑΔ = 4 m και ΔΓ = 3 m.

Σχήμα 12

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
8
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ΜΕΡΟΣ Γ: - Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
17. Για την δοκό που φαίνεται στο σχήμα 13 να υπολογίσετε:
(α) τις αντιδράσεις στα στηρίγματα RΑ και RΒ
(β) τις τέμνουσες δυνάμεις και να σχεδιάσετε το Δ.Τ.Δ
(γ) τις ροπές κάμψης και να σχεδιάσετε το Δ.Ρ.Κ
(δ) την μέγιστη τάση κάμψης.

…………………………..…..
……………………………….
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………...…
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………….
………………………………
……………………………....
Σχήμα 13
………………………………
…………………………………………………………………….
………………………………………….………………………....
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
9
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18. Σε σχετικά ελαφρύ άξονα τοποθετείται τουρμπίνα της οποίας ο ρότορας έχει μάζα 2000 kg
και ακτίνα αδράνειας 600 mm. Αν για να εκκινήσει ο ρότορας και να φθάσει στις 3000 rpm
σε 5 min χρειάζεται να εξασκηθεί σ’ αυτό ροπή στρέψης Mt = 1000 Nm, να υπολογίσετε:
(α) τη ροπή αδράνειας του ρότορα
(β) τη ροπή στρέψης της τριβής Mtfr και
(γ) το χρόνο t που χρειάζεται για να σταματήσει ο ρότορας όταν διακοπεί η παροχή ατμού.

………………………………………………………….………….
……………………………………………………………..……....
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………....
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………….
……………………………………..……………………………....
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
ΤΕΛΟΣ

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ο Κ Ι Μ Ι ΟΥ
10
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΙ
Δοκοί
Ροπές αδρανείας
Κάμψη

Στρέψη

Επίπεδα
Δικτυώματα

Δυναμική στερεού
σώματος

ΣΜ Α  0

,

Αρχή του Πασκάλ
Υδροδυναμική
Νόμος της
συνέχειας
Αρχή του
Μπερνούλι
Παροχή

ΣFψ  0

,

b  h3
Ι xx 
I xx  Ι xx  A  d 2
12
 b max
M b max E


 max
I
R
 max M t   G
,


r
J

  D4
και
J
32
P  Mt  

ΣΜ Α  0 ,


J

 xx   yy 




180

  D4
64

   [rad ]


 D4  d4
32



ΣΜ Β  0 ,





2n
60

ΣFψ  0 , ΣFΧ  0

    
  m  2
d2
  m
, συμπαγή δίσκου ή κυλίνδρου
8
 D2 d2 
  m  
  , κοίλου δίσκου ή κυλίνδρου
8 
 8
G  I
v   r
,
2  1    t
1
  r
,
  1  t    t 2
2
2
2
 2  1  2   
s  r
,
  I
W  M
1
     2
P  M
2


2
p  gh

Υδροστατική

ΣΜ Β  0

p

,



m
V

,

P

F


,

w  g ,

   .  1000

F1
F
 2
A1 A 2

F1
F
 2
1  2

,

s1  1  s 2   2

1  v1   2  v 2  σταθερό
2

2

v1
p
v
p
 1  H 2  2  2  const.
2g  g
2g  g
V
s
,
Q
Q  Av  A
t
t
H1 
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Ποσότητα
θερμότητας

Q  m  c  

Θερμική διαστολή
Γραμμική διαστολή

      

Κυβική διαστολή
Διαστολή των
αερίων υπό
σταθερή πίεση
Γενική Μεταβολή
αερίου

,

L  L 0 1   t  t 0 

V  V0 1  3  

V  V0 (1    )  

1
 1 ,
273

P1  V1 P2  V2

1
2
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V1 V2

 σταθερό
1 2

ΜΕΡΟΣ Α2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΣΗΣ
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MΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (500)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1.Ιστορική Αναδρομή
1.1. Ευρωπαϊκός και Διεθνής χώρος
•

Αίτια και συνθήκες ανάπτυξης του βιολογικού τρόπου παραγωγής

•

Οι ρίζες του κινήματος της βιολογικής γεωργίας

•

Ίδρυση Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (I.F.O.A.M.)

•

Σημερινή κατάσταση, προοπτική και στοιχεία βιολογικής γεωργίας

•

Κατανάλωση βιολογικών προϊόντων

1.2. Η Κυπριακή πραγματικότητα
•

Χρονικό της Βιολογικής Γεωργίας στη Κύπρο

•

Σημερινή κατάσταση και στοιχεία παραγωγής

2. Βιολογικός τρόπος παραγωγής αγροτικών προϊόντων
2.1.Βασικές Αρχές
•

Ολιστική προσέγγιση

•

Διαχρονική αντιμετώπιση

•

Σύνδεση παραγωγού‐καταναλωτή

2.2.Το έδαφος
•

Ο χειρισμός του εδάφους

‐ η σημασία του εδάφους στον βιολογικό τρόπο παραγωγής αγροτικών προϊόντων
‐ η κατεργασία του εδάφους (τρόποι και μέσα, χρόνος εφαρμογής)
‐ ‘εξυγίανση’ εδάφους (τρόποι και μέσα, χρόνος εφαρμογής)
‐ η αντιμετώπιση των ζιζανίων (τρόποι και μέσα, χρόνος εφαρμογής)
•

Η γονιμότητα του εδάφους

‐ Οργανική ουσία
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‐ Η διατήρηση και βελτίωση της βιολογικής δραστηριότητας (καλλιέργεια ψυχανθών, αμειψισπορές,
χλωρή λίπανση, κόμποστ, είδη και αναλογίες υλικών κομπόστ, διαδικασία και χρόνος παρασκευής
κομπόστ, τελικό προϊόν, επιτρεπόμενα υλικά και ουσίες που προστίθενται στο έδαφος)
2.3.Διαφορές συμβατικής – βιολογικής γεωργίας
•

Διαφορές ως προς:

‐

Τη θεώρηση του εδάφους

‐

Το χειρισμό

‐

Τη λίπανση

3.Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών
3.1.Τα αίτια που οδηγούν στην εξασθένιση του φυτικού οργανισμού
3.2.Ο ρόλος του ‘ζωντανού’ εδάφους
3.3.Πρόληψη: σημασία και εφαρμογή
•

Δημιουργία ποικιλομορφίας

•

Καλλιεργητικά μέτρα

•

Πολλαπλασιαστικό υλικό

3.4.Άμεση αντιμετώπιση
•

Μηχανικά μέσα

•

Φυσικά μέσα

•

Βιολογικά μέσα

•

Βιοτεχνολογικά μέσα

•

Διάφορα σκευάσματα άμεσης αντιμετώπισης

3.5.Φυτοπροστασία με ήπια μέσα
•

Το πέρασμα από τα χημικά στα βιολογικά και άλλα ήπια μέσα φυτοπροστασίας

4.Η βιολογική καλλιέργεια μονοετών φυτών
‐

Το έδαφος και η βελτίωσή του

‐

Αμειψισπορά

‐

Συγκαλλιέργεια‐συντροφικά φυτά
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‐

Φυτοπροστασία

•

Σιτηρά

•

Πατάτα

•

Κηπευτικά

‐ βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών στο θερμοκήπιο

5.Η Βιολογική Καλλιέργεια Πολυετών Φυτών
5.1.Ελιά
•

Προετοιμασία εδάφους και εγκατάσταση καλλιέργειας

•

Εγκατάσταση

•

Άρδευση

•

Λίπανση

•

Φυτοπροστασία

•

Χρησιμοποιούμενες ποικιλίες

5.2.Αμπέλι
•

Προετοιμασία εδάφους και εγκατάσταση καλλιέργειας

•

Εγκατάσταση

•

Άρδευση

•

Λίπανση

•

Φυτοπροστασία

•

Χρησιμοποιούμενες ποικιλίες

5.3.Εσπεριδοειδή
•

Προετοιμασία εδάφους και εγκατάσταση καλλιέργειας

•

Εγκατάσταση

•

Άρδευση

•

Λίπανση

•

Φυτοπροστασία

•

Χρησιμοποιούμενες ποικιλίες

5.4.Μηλιά
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•

Προετοιμασία εδάφους και εγκατάσταση καλλιέργειας

•

Εγκατάσταση

•

Άρδευση

•

Λίπανση

•

Φυτοπροστασία

•

Χρησιμοποιούμενες ποικιλίες

5.5.Φράουλα
•

Προετοιμασία εδάφους και εγκατάσταση καλλιέργειας

•

Εγκατάσταση

•

Άρδευση

•

Λίπανση

•

Φυτοπροστασία

•

Χρησιμοποιούμενες ποικιλίες

6.Συλλογή, Αποθήκευση, Μεταποίηση
Χειρισμοί μεταποίησης βιολογικών προϊόντων
‐

Ελιά και ελαιόλαδο

‐

Ελιές βρώσιμες

‐

Κρασί

‐

Σταφύλια επιτραπέζια

‐

Εσπεριδοειδή

‐

Μηλοειδή

‐

Χυμοί φρούτων

‐

Αποθήκευση πατάτας

‐

Σιτηρά

‐

Προϊόντα τομάτας

‐

Μαρμελάδες φρούτων

7.Κατοχύρωση και Εμπορία Βιολογικών Προϊόντων
7.1.Η κατοχύρωση των βιολογικών προϊόντων
•

Αναγκαιότητα – Ιστορική Αναδρομή
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•

Προδιαγραφές και νομοθεσία

•

Διαδικασία ελέγχου

•

Πιστοποίηση και σήμανση

7.2.Η εμπορία των βιολογικών προϊόντων
•

Η έννοια της εμπορίας βιολογικών προϊόντων

•

Η αγορά των βιολογικών προϊόντων (επιχείρηση, καταναλωτής και αγοραστική συμπεριφορά)

•
Η έρευνα αγοράς (ορισμός, έννοια, σημασία, είδη ερευνών αγοράς, στοιχεία έρευνας, συλλογή
στοιχείων, σχεδιασμός ερωτηματολογίων)
•

Προώθηση βιολογικών προϊόντων (διαφήμιση, δημοσιότητα, προώθηση_

•
Διανομή βιολογικών προϊόντων (πώληση στο κτήμα, λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων,
καταστήματα υγιεινών τροφών, supermarket)
•

Τιμολόγηση βιολογικών προϊόντων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
Μάθημα: Βιολογική Γεωργία (500)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δεκατρείς (13) σελίδες.
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν απευθείας στο εξεταστικό δοκίμιο
Σε περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για τις απαντήσεις, να χρησιμοποιηθούν
οι σελίδες 12 και 13
Να χρησιμοποιήσετε μπλε ή μαύρο χρώμα στυλό
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ΜΕΡΟΣ Α’: Δώδεκα (12) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 – 4 να επιλέξετε το Ορθό ή Λάθος βάζοντας √ στο αντίστοιχο
πλαίσιο.
Ορθό
1. Η

ευδεμίδα

είναι

από

τους

σημαντικότερους

εχθρούς

Λάθος

των

εσπεριδοειδών.
2. Η

αλόγιστη

χρήση

φυτοφαρμάκων

επηρεάζει

αρνητικά

τη

Ορθό

Λάθος

βιοποικιλότητα.
3. Μια από τις βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας είναι η ολιστική

Ορθό

Λάθος

προσέγγιση της γεωργικής πρακτικής
4. Οι αφίδες απομυζούν τους χυμούς των φυτών και μεταδίδουν ιώσεις.

Ορθό

Λάθος

Για τις ερωτήσεις 5 – 8 να επιλέξετε την ορθή απάντηση.
5. Ποια από τις παρακάτω μυκητολογικές ασθένειες προσβάλει τα σιτηρά;
(α)

Ο περονόσπορος

(β)

Η σκωρίαση

(γ)

Ο βοτρύτης

(δ)

Η αλτερνάρια.

6. Ποιος από τους παρακάτω εχθρούς της πατάτας βρίσκεται σε «καραντίνα» στην Κύπρο;
(α)

Ο δορυφόρος

(β)

Οι αφίδες (ψώρες)

(γ)

Η φθοριμαία (λίτα)

(δ)

Οι νηματώδεις.

7. Ποιο από τα παρακάτω είναι αντίθετο προς τη βιολογική ή οργανική γεωργία;
(α)

Η μειωμένη καλλιέργεια του εδάφους

(β)

Η αμειψισπορά

(γ)

Η ανακύκλωση υλικών φυτικής προέλευσης

(δ)

Η μονοκαλλιέργεια
2
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8. Ποιο αίτιο προκάλεσε τα συμπτώματα στους καρπούς της μελιτζάνας που φαίνονται
στην παρακάτω φωτογραφία;
(α)

Ο περονόσπορος

(β)

Το χαλάζι

(γ)

Ο ήλιος

(δ)

Τα έντομα

9. Τι είναι η συγκαλλιέργεια και για ποιο σκοπό συστήνεται;
10. Να περιγράψετε τα συμπτώματα που προκαλεί ο τετράνυχος στον καρπό της λεμονιάς.
11. Γράψετε δύο (2) τρόπους που χρησιμοποιούνται για υποβοήθηση της επικονίασης στη
βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών στο θερμοκήπιο.
12. Να αναφέρετε τι είναι η I.F.O.A.M. και να εξηγήσετε ποιος ο σκοπός της.

ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Να αναφέρετε δύο καλλιεργητικές τεχνικές για τον έλεγχο των ζιζανίων στη βιολογική
καλλιέργεια των σιτηρών.
14. Πώς ξεχωρίζουμε μακροσκοπικά την προσβολή του νηματώδη από τα αζωτοβακτήρια
που συμβιώνουν στις ρίζες των ψυχανθών;
15. Περιγράψετε τον τρόπο κλαδέματος της ελιάς στη βιολογική καλλιέργεια και τους
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το κλάδεμα.
16. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για το γεωργό από την πώληση
των βιολογικών προϊόντων μέσω χονδρεμπόρου.

ΜΕΡΟΣ Γ: Δύο (2) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Τι επιδιώκει η βιολογική γεωργία με τη χρήση ντόπιων σπόρων και παραδοσιακών
ποικιλιών;
18. (α) Να κατονομάστε τον κυριότερο εχθρό της ελιάς και να αναφέρετε τα προληπτικά –
καλλιεργητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του ελαιώνα στη
βιολογική καλλιέργεια.
(β) Να περιγράψετε τον τρόπο κλαδέματος της ελιάς στη βιολογική καλλιέργεια και τους
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το κλάδεμα.
- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 3
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (502)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Εισαγωγή
1.1.
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική
1.2.
Σύντομη ιστορική αναδρομή της Αρχιτεκτονικής
2. Χώροι κατοικίας- Λειτουργικότητα
2.1.
Ο άνθρωπος - Μεγέθη - Διαστάσεις - Αναλογίες
2.2.
Λειτουργίες κατοικίας - Οργάνωση των χώρων - Διαστάσεις επίπλων και εξοπλισμού
3. Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί κανονισμοί
3.1.
Πολεοδομικές Ζώνες
3.2.
Πολεοδομικοί και Οικοδομικοί Κανονισμοί
4. Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικίας
4.1.
Κάτοψη
4.2.
Όψεις
4.3.
Τομές
4.4.
Κάτοψη δώματος
4.5.
Χωροταξικό Σχέδιο - Τοπιοτέχνηση
5. Σχέδια Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων
5.1.
Σχέδια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
5.2.
Σχέδια Ύδρευσης
5.3.
Σχέδια Αποχέτευσης
6. Σκάλες
6.1.
Είδη και μορφές κλιμάκων
6.2.
Υπολογισμός βαθμίδων και αντιβαθμίδων
6.3.
Σχεδίαση κάτοψης, όψεων και τομών σκάλας
Σημείωση:
 Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο κάτω:
o Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία,
σβηστήρι)
o Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
 Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
Μάθημα: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (502)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ………………………………

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη (Α΄ και Β΄), 2 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.
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα τρία φύλλα σχεδίασης Α3
2. Οι ασκήσεις 1, 2, 3 και 4 του Μέρους Α να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 1
3. Η άσκηση 5 του Μέρους Β να σχεδιαστεί στο φύλλο σχεδίασης 2
4. Η άσκηση 6 του Μέρους Β να σχεδιαστεί στο φύλλο σχεδίασης 3
5. Να αναγραφούν τίτλοι και διαστάσεις όπου χρειάζεται
6. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραμμογραφίας και γραφής γραμμάτων
και αριθμών
7. Οι διαστάσεις στα σχέδια δίνονται σε εκατοστόμετρα και τα υψόμετρα σε μέτρα
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 και στένσιλ επίπλων.
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Β

Α

καλυμμένη βεράντα

κουζίνα

υπνοδωμάτιο

καθιστικό

τραπεζαρία

υπνοδωμάτιο

ακάλυπτη βεράντα

Α
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ΣΧΕΔ ΑΣΗΣ 1 -

ΑΣ ΗΣΗ 3 (10 μονάδες)

ΑΣ ΗΣΗ 2 (10 μονάδες)

ΑΣ ΗΣΗ 1 (10 μονάδες)

ΦΥ

TV

Ε

Σ A΄

ΩΔ

: .................................................................

Σ Ε ΕΤΑΖ

Ε

Υ : ....................................

Α : ......................................................................

Ε Ω Υ
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ΣΧΕΔ ΑΣΗΣ 2 -

Ε

Σ Β΄

Στο Παράρτημα, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα 1:100.
Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την τομή Α - Α της κατοικίας,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που δίνονται στις
σημειώσεις και στο τμήμα της τυπικής τομής.
Να αναγράψετε τα απαραίτητα υψόμετρα (υψόμετρα εδάφους,
δαπέδων βεράντας και εσωτερικών χώρων, πάνω μέρους
πλάκας οροφής, στηθαίου οροφής).

ΑΣ ΗΣΗ 5 (30 μονάδες)

ΦΥ

Σημειώσεις :
Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα
σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να
υπολογιστούν γραφικά.
Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.
Το ύψος του κάτω μέρους των παραθύρων (ποδιά) είναι 100 cm από το
δάπεδο της κατοικίας.
ΩΔ

: .................................................................

Σ Ε ΕΤΑΖ

Ε

Υ : ....................................

Α : ......................................................................

Ε Ω Υ
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ΣΧΕΔ ΑΣΗΣ 3 -

Ε

Σ Β΄

Δίνεται σε κάτοψη οικόπεδο με την κατοικία του Παραρτήματος, σε κλίμακα 1:100 (χωροταξικό σχέδιο).
α διαμορφώσετε τους εξωτερικούς χώρους της κατοικίας, κατά τρόπο λειτουργικό, σχεδιάζοντας:
το περιτοίχισμα του οικοπέδου (πάχους 20 cm),
είσοδο στο οικόπεδο για πεζούς,
είσοδο για οχήματα,
χώρο στάθμευσης για δύο αυτοκίνητα,
πισίνα διαστάσεων 4 x 8 m,
χώρους πρασίνου (δέντρα, θάμνοι, γρασίδι),
πλακόστρωτα ή άλλου είδους δάπεδα εξωτερικού χώρου.

ΑΣ ΗΣΗ 6 (30 μονάδες)

ΦΥ

Δ

Σ

ΩΔ

: .................................................................

Σ Ε ΕΤΑΖ

Ε

Β

Υ : ....................................

Α : ......................................................................

Ε Ω Υ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (503)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:
1. Εισαγωγή, Ορισμοί
1.1.
Σκοπός και χρησιμότητα του μαθήματος Μετρήσεις Ποσοτήτων
1.2.
Οικοδομική ομάδα
1.3.
Τεχνική Ορολογία
2. Επιμετρητής Ποσοτήτων
2.1.
Αρμοδιότητες του Επιμετρητή Ποσοτήτων
2.2.
Γνώσεις και Ικανότητες του Επιμετρητή Ποσοτήτων
3. Νομοθεσία - Προσφορά - Συμβόλαια
3.1.
Νομοθεσία για εργολάβους
3.2.
Διεξαγωγή προσφορών, Κατακύρωση
3.3.
Συμβόλαια εργολαβίας
3.4.
Πιστοποιητικά πληρωμών, Προκαταβολή, Κρατήσεις, Περίοδος Συντήρησης
4. Μέθοδοι Μέτρησης- εκτίμησης έργου.
4.1.
Πρόχειρες μέθοδοι μέτρησης
4.2.
Λεπτομερείς Μέθοδοι
5. Ετοιμασία Δελτίου Ποσοτήτων
5.1.
Δελτία αναφοράς- καταχώριση - τετραγωνισμός
5.2.
Δελτία Ποσοτήτων – καταγραφή
5.3.
Τιμολόγηση – κοστολόγηση - Περίληψη
6. Μέτρηση τμηματικών εργασιών αναλυτικά – κανονισμοί και μετρήσεις (εφαρμογή σε μικρή
κατοικία)
6.1.
Προκαταρκτικές εργασίες
6.2.
Εκσκαφές- χωματουργικά
6.3.
Σκυρόδεμα
6.4.
Ξυλότυπος
6.5.
Οπλισμός
6.6.
Τοιχοποιία
6.7.
Επιχρίσματα
6.8.
Πατώματα
6.9.
Επενδύσεις
6.10. Αποχετεύσεις

Σημείωση: Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής

127

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
Μάθημα: Μετρήσεις Ποσοτήτων (503)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ………………………………
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δεκαοκτώ (18)
σελίδες.
Το επισυναπτόμενο Παράρτημα αποτελείται από επτά (7) σελίδες.
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

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


Το εξεταστικό δοκίμιο



Το Παράρτημα με τα σχέδια οικοδομής

ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο. Σε
περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για τις απαντήσεις, να
χρησιμοποιηθούν τα επιπρόσθετα δελτία αναφοράς (σελίδες 16, 17 και 18).
2. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
3. Το Παράρτημα δεν επιστρέφεται
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Να αναφέρετε το σκοπό της προκαταβολής για ένα οικοδομικό έργο.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Να εξηγήσετε τι είναι η περίοδος ευθύνης του εργολάβου και ποιες είναι οι ευθύνες του
εργολάβου κατά την περίοδο αυτή.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Να αναφέρετε τέσσερις επιμέρους εργασίες που ανήκουν στην Τμηματική εργασία
«Προκαταρκτικά».
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς.
-2129

2/
2/

3/

3/
3/2/
2/

8,70
3,45
6,30
3,45

Εξωτ. επιχρ. τρία
χερ.

1,40
1,20
1,00
2,20

Αφρ. ο.π.π.
για κουφ.

1,40
1,20
1,00
2,20

Εξωτ. επιχρ. τρία
χερ. μ. υπερβ. τα
30 cm πλατ.
περιμετρ. των
κουφωμ.

5. Να υπολογίσετε, κατά προσέγγιση, και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των εμβαδών, το
κόστος μιας διώροφης οικοδομής, με βάση τα πιο κάτω δεδομένα.
Καλυμμένο εμβαδόν ισογείου
Καλυμμένο εμβαδόν 1ου ορόφου

385 m²
320 m²

Εμπειρική τιμή κόστους

€ 980/ m²

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

6. Να συσχετίσετε τις πιο κάτω μονάδες μέτρησης με τις αντίστοιχες επιμέρους εργασίες
της Τμηματικής εργασίας «Εκσκαφές και Χωματουργικά».
Εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων

m2

Κατεδάφιση υφιστάμενων οικοδομών

εργασία

Εκσκαφή μέχρι τα προτεινόμενα υψόμετρα

αριθμητικά

Ισοπέδωση και συμπίεση της επιχωμάτωσης

m3

-3130

7. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση του σκυροδέματος C25/30 των πεδίλων της μικρής οικοδομής που φαίνεται στο
πιο κάτω σχέδιο.

Οι διαστάσεις δίνονται σε cm.

8. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για
τη μέτρηση του ξυλότυπου οκτώ (8) κυλινδρικών κολόνων με διάμετρο 40 cm και ύψος
350 cm και τεσσάρων (4) κυλινδρικών κολόνων με διάμετρο 60 cm και ύψος 350 cm.

Ø 60

350

Ø 40

Οι διαστάσεις δίνονται σε cm.

-4131

9. Να μετατρέψετε τις πιο κάτω ποσότητες οπλισμού από τρεχούμενα μέτρα (m) σε
χιλιόγραμμα (kg), χρησιμοποιώντας τον πιο κάτω πίνακα.
(α) Y10:
(β) Y12:
(γ) Y16:
(δ) Y20:

845 m
520 m
385 m
190 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

10. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση της τοιχοποιίας πάχους 25 cm, με τούβλα διαστάσεων 30 x 25 x 10 cm και
τσιμεντοκονίαμα 1 : 4, σύμφωνα με το πιο κάτω σχέδιο.

100

210

310

100

680

Οι διαστάσεις δίνονται σε cm.
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90

90

110
710

Οι διαστάσεις δίνονται σε cm.

12. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση δαπέδου από κεραμικά πλακάκια αγορ. αξ. € 20,00/m2 τοποθετημένα με γόμα,
με βάση το πιο κάτω σχέδιο.

Οι διαστάσεις δίνονται σε cm.

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β
-6133

320

140

220

11. Να καταχωρήσετε στο δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη
μέτρηση του εξωτερικού επιχρίσματος τρία χέρια, για επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν
τα 30 cm πλάτος (περιμετρικά των κουφωμάτων), με βάση το πιο κάτω σχέδιο.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση 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
31/05/2018 είναι € 105000, τα υλικά επί τόπου € 4500 και οι προηγούμενες
πιστοποιήσεις € 68000.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡ. 3
ΠΡΟΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ:

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
01/03/2018 – 30/11/2018
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:

€ 240000
€ 24000

Αξία εκτελεσθείσας εργασίας

……………………

Υλικά επί τόπου

……………………

Σύνολο

……………………

Κρατήσεις προκαταβολής 10%

……………………

Υπόλοιπο

……………………

Κρατήσεις Συμβολαίου 10%

……………………

Υπόλοιπο

……………………

Προηγούμενες πιστοποιήσεις

……………………

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

……………………

ΦΠΑ 19%

……………………

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

……………………

-7134

14. Να μεταφέρετε και να κοστολογήσετε, στο δελτίο ποσοτήτων στη σελίδα 9, τις
επιμέρους εργασίες που δίνονται στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς. Για σκοπούς
κοστολόγησης να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες τιμές μονάδας:
α) Υπόστρωμα δαπέδου από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25:
β) Δάπεδο από κεραμικά πλακάκια:
γ) Κεραμική τσεκουλαδούρα:

€ 40,00/m2

€ 8,50/m

4,80
4,10
4,10
4,10
3,80
5,60

Υποστρ. δαπ. από
σκυρδ. κατ. C20/25
πάχ. 10 cm στα
υπνοδ.
&
Δάπ. από κερ.
πλακ. αγορ. αξίας
€ 20/m2 τοποθ. με
ειδικ. γόμα

2/
2/
2/
2/
2/
2/

4,80
4,10
4,10
4,10
3,80
5,60

Κεραμ. τσεκλδ.
αγορ. αξίας € 5/m
τοποθ. με ειδικ.
γόμα

3/

0,90

Αφρ. ο.π.π. για
θύρες
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€ 15,00/m2

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποσότητα

Μονάδα

Τιμή/Μον.

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ …………………………

-9136

€

€

Στο Παράρτημα δίνεται σειρά σχεδίων της οικοδομής του Ανδρέα Σάββα
(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.
15. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος:
Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές
περιγραφές για τη μέτρηση:
α) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στις θεμελιοδοκούς
β) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στις κολόνες
γ) του σκυροδέματος κατηγορίας C 30/35 στην πλάκα οροφής

- 10 137

16. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος, να καταχωρήσετε στο πιο κάτω
δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές περιγραφές για τη μέτρηση:
α) ξυλότυπου συνηθισμένου στις κολόνες
β) ξυλότυπου για ανεπίχριστο σκυρόδεμα (F/F) στην πλάκα οροφής

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ
- 11 138

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις
Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος:
α) Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς 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, στην πίσω (βόρεια) και στην
πλάγια (ανατολική) όψη της κατοικίας.
β) Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων.
γ) Να μεταφέρετε όλες τις εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων στη σελίδα 13.
δ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των τούβλων.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποσότητα

Μονάδα

Τιμή/Μον.

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ …………………………

- 13 140

€

€

18. Με βάση τα σχέδια της οικοδομής του Παραρτήματος:
α) Να καταχωρήσετε στο πιο κάτω δελτίο αναφοράς τις διαστάσεις με τις σχετικές
περιγραφές για τη μέτρηση:
- του εξωτερικού επιχρίσματος τρία χέρια στην πλάγια (ανατολική) όψη της
κατοικίας
- του εξωτερικού επιχρίσματος τρία χέρια, για επιφάνειες που δεν
υπερβαίνουν τα 30 cm πλάτος, περιμετρικά των κουφωμάτων, στην
πλάγια (ανατολική) όψη της κατοικίας
β) Να κάνετε τον τετραγωνισμό των διαστάσεων.
γ) Να μεταφέρετε όλες τις εργασίες στο δελτίο ποσοτήτων στη σελίδα 15.
Σημείωση: Να μην υπολογιστεί το επίχρισμα βεράντας.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποσότητα

Μονάδα

Τιμή/Μον.

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤ …………………………
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€

€

- 16 143

- 17 144

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
- 18 145

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΤΕΧ

Α ΔΕ ΑΣ

Α

ΤΣ

Υ

Α Τ ΗΣ ΑΤΕΥΘΥ ΣΗΣ

ΣΧΕΔ Α Ο ΟΔΟΜΗΣ ΑΝΤΡΕΑ ΣΑΒΒΑ

Α Α ΤΗ Α

Ω

ΕΣ Ε ΕΤΑΣΕ Σ 2019

Ω ΣΧ

ΑΓ Υ

Υ Η ΕΣ Α Ε ΕΤΑΣΕΩ

Υ ΓΕ

Γ Α ΤΕΧ

Υ

άθημα: ετρήσεις οσοτήτων (503)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:…………………………………..

149

3

2

375

485

130
150

860

150
100

150
120

ουζίνα

Γραφείο

375

325

80
220

100

950

+0,25

±0,00

+0,20

ΑΤΟΨΗ ΣΟΓΕ ΟΥ
. 1:100

90
220

90
220

B

100
80
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A

90
220

A

Υπνοδωμάτιο

475

αθιστικό

625

200
220

1

A

200
220

165
150
265
200

90
220
100
220

150

Γ

150
120

150
120

Α ΑΝΤΡΕΑ ΣΑΒΒΑ
ΑΤΟΨΗ ΣΟΓΕ ΟΥ

ΑΤΟ

.

1

ΑΡ. ΣΧΕΔ ΟΥ

1:100

360

+0,25

ΤΟ Η Α - Α
. 1:100

+0,10

+3,20

40
280
15
15
50

151

15

+3.60
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+0,20

Α Α ΤΡΕΑ ΣΑΒΒΑ
ΤΟMΗ A-A

ΑΤΟ

±0,00

.

2

ΑΡ. ΣΧΕΔ ΟΥ

1:100

152

Π ΣΩ ΟΨΗ (ΒΟΡΕ Α)
. 1:100

ΠΡΟΣΟΨΗ (ΝΟΤ Α)
. 1:100
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Α ΑΝΤΡΕΑ ΣΑΒΒΑ
ΝΟΤ Α & ΒΟΡΕ Α ΟΨΗ

ΑΤΟ

.

3

ΑΡ. ΣΧΕΔ ΟΥ

1:100

153

Π ΑΓ Α ΟΨΗ (ΔΥΤ Η)
. 1:100

Π ΑΓ Α ΟΨΗ (ΑΝΑΤΟ
. 1:100

Η)
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Α ΑΝΤΡΕΑ ΣΑΒΒΑ
Η & ΔΥΤ Η ΟΨΗ

ΑΤΟ
ΑΝΤΟ

.

4

ΑΡ. ΣΧΕΔ ΟΥ

1:100

3

2

1

860

Β 80x80
H=50

K7 50x25

7 120x120
H=50

Θ1 25x50

Θ1 25x50

8 120x120
H=50

Θ1 25x50

950

Β 80x80
H=50

K8 50x25

K5 50x25

K2 50x25

2 120x120
H=50

5 120x120
H=50

Θ1 25x50

325

B

4 120x120
H=50
K4 25x50

K1 25x50

1 120x120
H=50

A

Θ1 25x50

375

485

200

Θ1 25x50

Θ1 25x50

Θ1 25x50

Θ1 25x50

Θ1 25x50

Θ1 25x50

Θ1 25x50

πλισμός πατώματος
Υ10-150-EW

Θ1 25x50

Θ1 25x50

625
3 120x120
H=50

Β 80x80
H=50

K9 25x50

9 120x120
H=50

6 120x120
H=50
K6 25x50

K3 50x25

Γ
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Θ1 25x50
Θ1 25x50
Θ1 25x50

154

Υ

ΑΤ

ΤΥ

Σ ΘΕ Ε ΩΣΗΣ

Α Α Τ ΕΑ ΣΑΒΒΑ

.

5

Α . ΣΧΕΔ

1:100
Υ

155

3

2

1

375

485

K1 25x50

K4 25x50

Δ8 25x50

K7 50x25

Δ7 25x50

860

Δ5 25x50

Π3

d=15

Δ3 25x50

Π1

d=15

Δ1 25x50

325

B

Δ10 25x50
Δ9 25x50

A

K8 50x25

K5 50x25

K2 50x25

950

Δ6 25x50

Π4

d=15

Δ4 25x50

Π2

d=15

Δ2 25x50

625
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Γ

K9 25x50

K6 25x50

K3 50x25

Δ12 25x50
Δ11 25x50

Α ΑΝΤΡΕΑ ΣΑΒΒΑ
ΞΥ ΟΤΥΠΟΣ Π Α ΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΑΤΟ

.

6

ΑΡ. ΣΧΕΔ ΟΥ

1:100

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙΙ (504)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Οπτική Ταυτότητα
Λογότυπο και οι εφαρμογές του (Εταιρική Ταυτότητα)
 Εικονογράμματα / ιδεογράμματα / σήμα / σύμβολο
 Λογότυπο και οι εφαρμογές του
 Κατηγορίες / τύποι λογοτύπων
 Χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου λογοτύπου / σήματος
• Διαδικασία σχεδιασμού ενός λογοτύπου / οπτικοποίηση μηνύματος
• Παράμετροι προς διερεύνηση κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενός λογοτύπου (απλοποίηση
εικόνας / σήματος, τυπογραφικές επιλογές, χρώμα, επίπεδο χρώμα, Pantone, CMYK, RGB)
 Λογότυπο / συνδυασμός εικόνας και τυπογραφικών στοιχείων / γραμματοσειρές
 Σχεδιασμός λογοτύπου
 Βασικές εφαρμογές λογοτύπου / Εταιρική Ταυτότητα
2. Συσκευασία
Η συσκευασία ως ολοκληρωμένος τρισδιάστατος γραφιστικός σχεδιασμός
• Είδη συσκευασιών / επιλογή υλικών
• Προδιαγραφές / προϊόν-χρήστης-περιβάλλον
• Στάδια παραγωγής / βασικές τεχνολογικές διαδικασίες / βασικά μέρη / ονοματολογία χάρτινης
συσκευασίας / το χρώμα στη συσκευασία
• Ανάπτυγμα χάρτινης συσκευασίας
• Ιεράρχηση κειμένου και τοποθέτηση στοιχείων
• Σχεδιασμός συσκευασίας
3. Διαφήμιση
Σχεδιασμός Έντυπης Διαφήμισης
• Έντυπη διαφήμιση
• Ορισμός της έντυπης διαφήμισης
• Μορφές έντυπης διαφήμισης: εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες δρόμου
• Κατηγορίες: πολιτική, κοινωνική, καταναλωτική
• Στοιχεία σύνθεσης στη διαφήμιση / ιεράρχηση στοιχείων / στοίχιση κειμένου
• Τυπογραφικά
• Δομή και αρχές σύνθεσης στη διαφήμιση
• Σχεδιασμός σειράς αφίσας / διαφήμισης

Oδηγίες: Οι εξεταζόμενοι / ες να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα υλικά:
Σετ μαύρων και χρωματιστών μολυβιών, σετ μαύρων και χρωματιστών μαρκαδόρων,
πενάκια, σβηστήρι, ξύστρα, χάρακα, τρίγωνα και διαβήτη.
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4. Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.

3. Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) δεν επιστρέφονται.

		 βοηθητικό μέσο.

2. Να χρησιμοποιήσετε τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) ως

		 στο εξεταστικό δοκίμιο.

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να εκτελέσετε όλες τις εργασίες

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο/Η εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• To εξεταστικό δοκίμιο Α3
• Τρία (3) διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) μεγέθους Α4

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙΙ (504)
			
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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β) ......................................

(μονάδες 4)

		
		

		

α) ..................................

                β) ..................................

3. Να παρατηρήσετε τις πιο κάτω τυπογραφικές αφίσες και να γράψετε την ορθή δομή 		
που ισχύει για κάθε μία από αυτές (Οριζόντια, Κάθετη, Διαγώνια, Κυκλική).
			
(μονάδες 4)

ε) Μονόγραμμα

δ) Πλέγμα

γ) Διάκενο

β) Διάστιχο

α) Ισορροπία

2. Nα υπογραμμίσετε ένα (1) από τα πιο κάτω το οποίο αποτελεί μία αρχή σύνθεσης.
			
(μονάδες 2)

α) ......................................

1. Να γράψετε δύο (2) μορφές έντυπης διαφήμισης.

(ii)

(iii)

    (iv)

(iii)
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..................................................................................................

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

			

β) Nα γράψετε τρεις (3) απαιτήσεις που πρέπει να εξεταστούν,
τις οποίες θα πρέπει να εκπληρώνει το κουτί πριν συσκευαστεί
ένα προϊόν ορθά.

    (ii)

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

εικόνα (A)

(i)

			

			

		

α) Να επιλέξετε και να κυκλώσετε το ανάπτυγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη
συσκευασία στην εικόνα (A).

5. Σας δίνονται τα αναπτύγματα χάρτινης συσκευασίας (i), (ii) και (iii) καθώς και μία
φωτογραφία συσκευασίας προϊόντος.
(μονάδες 4)

			
(i)
		 α).............................
β).............................
γ).............................
δ).............................

4.  Σας δίνονται οι εικόνες  (i), (ii), (iii) και (iv). Να τις τοποθετήσετε σε τέτοια σειρά, ώστε να
προκύπτει η ορθή διαδικασία απλοποίησης / σχηματοποίησης μιας εικόνας.
				
(μονάδες 4)
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(μονάδες 9)

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

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

			
2

			
3

καταναλωτική

			

             κοινωνική

πολιτική

β) Nα υπογραμμίσετε μία (1) κατηγορία στην οποία ανήκουν οι πιο πάνω διαφημίσεις.

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

			
1

α) Να γράψετε τα αριθμημένα μέρη που συνθέτουν τις πιο πάνω διαφημίσεις.

παρατηρήσετε, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις.

6. Σας δίνεται η πιο πάνω σειρά διαφημίσεων της εταιρείας «Del Monte». Αφού την

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

χοντρά χωρίς προεξοχές

ασύμμετρη ισορροπία

πιο πάνω διαφημίσεων.
    συμμετρική ισορροπία

ε) Nα υπογραμμίσετε ένα (1) χαρακτηρισμό που περιγράφει ορθά τη δομή της σύνθεσης των

κυρτά με προεξοχές               κανονικά με προεξοχές

«ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» της πιο πάνω σειράς διαφημίσεων.

δ) Να υπογραμμίσετε ποιο είδος γραμματοσειράς χρησιμοποιήθηκε στη φράση

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

γ) Nα γράψετε τρία (3) κοινά στοιχεία που έχουν οι πιο πάνω διαφημίσεις.
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3

2

2

3

1

1
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Διανυσματικό

Αρχικά ονόματος της εταιρείας

Καλλιγραφική

		iv. Ελεύθερη γραφή

		iii. Απλή / με προεξοχές

		ii. Απλή / χωρίς προεξοχές

i.

δ) Η γραμματοσειρά του λογοτύπου είναι:

		iv. Διχρωμία (PANTONE)

		iii. Τετραχρωμία (CMYK)

		ii. Τριχρωμία (PANTONE)

i. Μονοχρωμία (PANTONE)

γ) Το λογότυπο παρουσιάζεται με:

		iv. Ολοκληρωμένο όνομα της εταιρείας

		iii. Οργανικό / γεωμετρικό σύμβολο και αρχικά ονόματος της εταιρείας

		ii. Γεωμετρικό σύμβολο και ολοκληρωμένο όνομα της εταιρείας

i.

β) Το λογότυπο αποτελείται από:

		iv. Όλα τα πιο πάνω

		iii. Τονικό πρότυπο

		ii. Φωτογραφία

i.

α) Το λογότυπο είναι:

7. Να παρατηρήσετε το πιο κάτω λογότυπο και να κυκλώσετε τις ορθές απαντήσεις.
				
(μονάδες 4)

β) .................................................
δ) .................................................

(μονάδες 4)

(ii)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

(i)
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κειμένου, σε σχέση με την τοποθέτηση του λογοτύπου. Να εξηγήσετε την επιλογή σας.
			
(μονάδες 4)

10. Να παρατηρήσετε τις εφαρμογές (i) και (ii) του λογοτύπου και να επιλέξετε την ορθή ιεράρχηση

α) ............................................
γ) ............................................

9. Να γράψετε τέσσερις (4) βασικές εφαρμογές ενός λογoτύπου.             

8. Να γράψετε τον ορισμό του λογοτύπου.
			
(μονάδα 1)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Αξιολόγηση
Προσχέδια
Σύνθεση, διάταξη στοιχείων
Τυπογραφικός σχεδιασμός
Ορθή χρήση χρώματος
Εικονογράφηση (ποιότητα, στιλ)
12 μονάδες
16 μονάδες
12 μονάδες
10 μονάδες
10 μονάδες

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

Τα στοιχεία που σας δίνονται (σελίδα 5 και 7), μπορείτε να τα αξιοποιήσετε με αποτύπωση
(αντιγραφή), επανάληψη και αυξομείωση στο μέγεθος και στη θέση που επιθυμείτε. Τα
διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) τα οποία σας δόθηκαν, να χρησιμοποιηθούν ως
βοηθητικό μέσο και δεν θα τύχουν αξιολόγησης.

Σχεδιαστικές απαιτήσεις:
• Να ιεραρχήσετε ορθά τις πληροφορίες σας.
• Στο λογότυπο της επιλογής σας να εφαρμόσετε δύο χρώματα .
• Οι σχεδιαστικές σας προτάσεις να αποτελούν εξέλιξη των προσχεδίων σας.
• Εάν θέλετε, στα προσχέδιά σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δειγματικό κείμενο ως
ένδειξη τοποθέτησης τίτλου.
• Οι τελικές σας προτάσεις θα πρέπει να αποτελούν σειρά.

• Τον τίτλο: «Ονειρεμένο Λουλούδι»
• Εικόνες και σχήματα

• Ένα από τα λογότυπα: «Tulip»

Οι σχεδιαστικές προτάσεις να περιλαμβάνουν:

• Ο τίτλος: «Ονειρεμένο Λουλούδι» (σελίδα 5)
• Εικόνες και σχήματα (σελίδα 7)
Μπορείτε, εάν θέλετε, να προσθέσετε και άλλες δικές σας εικόνες και σχήματα σχετικά
με το θέμα.

• Το λογότυπο: «Tulip» (σελίδα 5)

Σας δίνονται:
• Τρία (3) ορθογώνια σχήματα για τα προσχέδιά σας (σελίδα 6)
• Τρία (3) ορθογώνια σχήματα για τις τελικές σας προτάσεις (σελίδα 6)

11. Να σχεδιάσετε μια σειρά τριών (3) διαφημιστικών καρτών για τo φυτώριο «Tulip».		
					
(μονάδες 60)

Ονειρεμένο Λουλούδι

Ονειρεμένο Λουλούδι

Ονειρεμένο Λουλούδι

Ονειρεμένο Λουλούδι

Ονειρεμένο Λουλούδι

Ονειρεμένο Λουλούδι

Ονειρεμένο Λουλούδι

Ονειρεμένο Λουλούδι

Ονειρεμένο Λουλούδι

Ονειρεμένο Λουλούδι

Ονειρεμένο Λουλούδι

tulip

tulip

Ονειρεμένο Λουλούδι

tulip

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ

6/8
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

7/8

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Αυτή η σελίδα δεν αξιολογείται.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ

8/8

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙΙ (505)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Βασικές Aρχές Διαρρύθμισης Εσωτερικών Χώρων - Λειτουργικότητα
Ορισμός για τον εσωτερικό χώρο
Οι επιφάνειες του εσωτερικού χώρου (τοίχος, δάπεδο και οροφή)
Διάταξη των στοιχείων του εσωτερικού χώρου (layout)
Διάταξη στοιχείων κουζίνας, μπάνιου, καθιστικού, τραπεζαρίας, υπνοδωματίων
2. To Χρώμα, ο Χώρος και ο Άνθρωπος
Συνδυασμοί των χρωμάτων και εφαρμογή τους στο χώρο
Οι ψυχολογικές επιδράσεις των χρωμάτων στον άνθρωπο
3. Τα Έπιπλα στο Χώρο
Κατηγορίες επίπλων σε σχέση με τη λειτουργικότητά τους
Εργονομικές διαστάσεις των επίπλων
Σχέδιο επίπλου (όψεις, τομές, με ελεύθερο χέρι και με γεωμετρικά όργανα σε κλίμακα).
4. Φυσικά και Τεχνητά Υλικά
Η συμβολή των υλικών στο τελικό αποτέλεσμα της διακόσμησης
Φυσικά και τεχνητά υλικά (φυσική ξυλεία, μάρμαρα, γρανίτες, πέτρες, μέταλλα, τεχνητή
ξυλεία, πλαστικό, γυαλί, γυψοσανίδες)
Ιδιότητες και εφαρμογές των υλικών
5. Δάπεδα και Ψευδοροφές
Κατηγορίες δαπέδων
Ιδιότητες των δαπέδων
Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή ενός δαπέδου
Κατηγορίες ψευδοροφών
Ιδιότητες των ψευδοροφών
Λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι ψευδοροφές
6. Φωτισμός και Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση του Εσωτερικού Χώρου
Κατηγορίες τεχνητού φωτισμού
Είδη λαμπτήρων και ιδιότητές τους
Είδη φωτιστικών
Ο ρόλος του φωτισμού στη διακόσμηση του χώρου
Ηλεκτρολογικά σύμβολα
Αναγνώριση και σχεδίαση ηλεκτρολογικού σχεδίου
7. Ακουστική Εσωτερικού Χώρου
Παράγοντες που επηρεάζουν την ακουστική των χώρων
Ηχοαπορρόφηση
Ηχομόνωση του χώρου
8. Σχεδιομελέτες
 Διακόσμηση κατοικίας και διαμερίσματος
 Διακόσμηση εστιατορίου και καφετερίας
 Διακόσμηση γραφείου


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:
Για όλες τις σχεδιομελέτες ζητείται:
α) η σχεδίαση της διάταξης των στοιχείων της κάτοψης σε κλίμακα,
β) η σχεδίαση των εσωτερικών όψεων σε κλίμακα,
γ) Η καλλιτεχνική παρουσίαση των σχεδίων με χρώμα και φωτοσκίαση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:
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, σετ με τρίγωνα, κλιμακόμετρο,
ταυ, κολλητική ταινία.
165

166

Να μη γράψετε το όνομά σας ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να δηλώνουν την
ταυτότητά σας στο εξεταστικό δικίμιο.
Δεν επιτρέπεται η χρήση στένσιλ (stencil) και διορθωτικού υλικού.
Τα σχέδια μπορούν να γίνουν με μολύβι ή και με μαύρο πενάκι.

•
•
•

Σελίδα 1 από 7

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να εκτελέσετε όλες τις σχεδιαστικές
εργασίες του εξεταστικού δικιμίου στον ενδεικνυόμενο χώρο.

•

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• Το εξεταστικό δοκίμιο
• Ένα έντυπο Α3 (χαρτονάκι) στο οποίο ο/η εξεταζόμενος/η να συμπληρώσει τα
στοιχεία του/της. Σ’ αυτό να επισυναφθει το εξεταστικό δοκίμιο που αποτελείται
από επτά (7) σελίδες (Α3)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από επτά (7) σελίδες (Α3)
Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες (180 λεπτά)

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Μάθημα: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΙΙ (505)

(ΔΕΙΓΜΑ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

167

δ) συμπληρωματικά στοιχεία (φωτιστικά, πίνακες, κτλ.)

α) έπιπλα καθιστικού β) έπιπλο τηλεόρασης γ) τραπέζι με οκτώ καρέκλες

Η νέα επίπλωση της κατοικίας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Δίνεται η κάτοψη κατοικίας όπως φαίνεται δίπλα στο Σχήμα 1 η οποία βρίσκεται σε
ορεινό χωριό. Η κατοικία ανήκει σε οικογένεια με δύο παιδιά.
Σας ζητείται να διαρρυθμίσετε και να διακοσμήσετε πλήρως τον ενιαίο χώρο
καθιστικού - τραπεζαρίας - κουζίνας με καινούργια έπιπλα, επιλογή νέου δαπέδου
και επενδύσεις τοίχων έτσι ώστε να δημιουργήσετε ένα λειτουργικό και όμορφο χώρο.

ΘΕΜΑ: Διαρρύθμιση και Διακόσμηση κατοικίας

Σελίδα 2 από 7
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2. Να ονομάσετε δύο (2) υλικά που χρησιμοποιούνται για επενδύσεις εσωτερικών τοίχων και να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 2)

1. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους οι διακοσμητές πρέπει να ενημερώνονται
συνεχώς για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διακόσμηση.
(Μονάδες 6)

Σελίδα 3 από 7

4. Να αιτιολογήσετε τη χρήση του ατμοσφαιρικού φωτισμού στον ενιαίο χώρο καθιστικού τραπεζαρίας - κουζίνας, δίνοντας δύο (2) παραδείγματα εφαρμογής του.

3. Να προτείνετε δύο (2) επιλογές υλικών για το δάπεδο του ενιαίου χώρου καθιστικού τραπεζαρίας - κουζίνας. Για την κάθε επιλογή να αναφέρετε δύο επιχειρήματα που να
δικαιολογούν την πρότασή σας.
(Μονάδες 8)
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ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΚΑΤΟΨΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΧΗΜΑ 2

5. Στο ΣΧΗΜΑ 2, δίνεται η κάτοψη της κουζίνας της κατοικίας σε κλίμακα 1:50.
Για να είναι εργονομικά λειτουργικές οι κουζίνες σχεδιάζονται με βάση το τρίγωνο των
κινήσεων που συνδέει τα τρία (3) βασικά κέντρα εργασίας.
Να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι, περίπου σε κλίμακα 1:50, τα τρία (3) βασικά κέντρα
εργασίας και να τα κατονομάσετε.
(Μονάδες 6)

Δάπεδο

Tαβάνι

ΟΨΗ Α-Α

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25
Σελίδα 4 από 7

ΣΧΗΜΑ 3

7. Στο ΣΧΗΜΑ 3, δίνεται η ΟΨΗ Α-Α του μπάνιου σε κλίμακα 1:25.
α) Να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι, περίπου σε κλίμακα 1:25, την όψη του επίπλου στο
		 μπάνιο.
(Μονάδες 6)
β) Να σημειώσετε στο σχέδιό σας τα υλικά κατασκευής του επίπλου, (ντουλάπια και
		 επιφάνεια πάγκου).
(Μονάδες 2)

6. Να προτείνετε δύο (2) υλικά κατάλληλα για την επένδυση της επιφάνειας εργασίας των
πάγκων της κουζίνας και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 2)
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ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΣΧΗΜΑ 4

8. Στα πιό κάτω, ΣΧΗΜΑ 4 και ΣΧΗΜΑ 5 αντίστοιχα, να σχεδιάσετε περίπου σε κλίμακα
1:100 δύο (2) προσχέδια με ελεύθερο χέρι, προτείνοντας δύο (2) διαφορετικές λύσεις για τη
διαρρύθμιση του ενιαίου χώρου καθιστικού - τραπεζαρίας - κουζίνας.
(10 μονάδες)

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΣΧΗΜΑ 5

Σελίδα 5 από 7
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β) Να αποδώσετε με χρώμα και φωτοσκίαση τα υλικά που
προτείνετε για το δάπεδο και την επίπλωση του ενιαίου αυτού
χώρου.
(15 μονάδες)

9. α) Στο ΣΧΗΜΑ 6, να σχεδιάσετε με όργανα σχεδίασης και σε
κλίμακα 1:50, την τελική σας λύση με βάση τα προσχέδιά σας.
		
(15 μονάδες)

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

Σελίδα 6 από 7

ΣΧΗΜΑ 6
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Δάπεδο

Tαβάνι

β) Να αποδώσετε με χρώμα και φωτοσκίαση την εσωτερική όψη έτσι ώστε να φαίνεται με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υφή των επίπλων και των άλλων στοιχείων της διακόσμησης
που εισηγείστε.
(10 μονάδες)

10. α) Στο πιο κάτω ΣΧΗΜΑ 7 φαίνεται η εσωτερική ΟΨΗ B - B του καθιστικού σε κλίμακα
1:25. Να σχεδιάσετε, στην ίδια κλίμακα, τα έπιπλα που εισηγείστε μαζί με όλα τα στοιχεία
που θα συμπληρώνουν τη διακόσμηση του χώρου.
(10 μονάδες)

ΟΨΗ Β-Β

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25

ΣΧΗΜΑ 7

Σελίδα 7 από 7

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΙΙΙ (506)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1.
Ανθρώπινες ανάγκες, κίνητρα και παραγωγή
1.1.
Οι ανθρώπινες ανάγκες
1.2.
Οι ανάγκες ως κίνητρο εργασίας
1.3.
Τα αγαθά
1.4.
Ορισμός της παραγωγής
1.5.
Τομείς της παραγωγής
1.5.1. Πρωτογενής τομέας παραγωγής
1.5.2. Δευτερογενής τομέας παραγωγής
1.5.3. Τριτογενής τομέας παραγωγής
1.6.
Οι συντελεστές της παραγωγής
1.6.1. Η φύση
1.6.2. Το εργατικό δυναμικό
1.6.3. Το κεφάλαιο
1.7.
Ο επιχειρηματίας
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
3.
3.1.
3.2.
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.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4.10.
3.5.
3.6.

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 Κύπρο
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
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3.7.
3.8.
3.8.1.
3.8.2.
3.9.
4.
4.1.
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.
4.4.

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.

4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.

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
Μέσα διακίνησης υλικών και προϊόντων στο εργοστάσιο επίπλων και ξυλουργικών
κατασκευών
Προγραμματισμός της παραγωγής
Σκοπός του προγραμματισμού
Βασικές αρχές προγραμματισμού
Έλεγχος ποιότητας
Σκοπός του ελέγχου ποιότητας
Στάδια συντονισμένου ελέγχου ποιότητας

5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.

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

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.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.3.8.

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
Αριθμός απασχολουμένων
Στιλ επίπλων
Συστήματα παραγωγής
Εργασίες που γίνονται εκτός εργοστασίου
Κατηγορίες παραγομένων προϊόντων
Τρόποι διάθεσης προϊόντων
Υλικά και μηχανήματα βιομηχανιών επίπλου
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7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Προοπτικές και δυνατότητες της Κυπριακής βιομηχανίας επίπλων και ξυλουργικών
κατασκευών
Τα έπιπλα του 20ου αιώνα
Σχολή Μπαουχάουζ
Σκανδιναβικά έπιπλα
Ιταλικά έπιπλα
Έπιπλα κατασκευασμένα από πλαστικό
Πολυμορφικά έπιπλα

9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.

Σύγχρονη τεχνολογία στη ξυλουργική βιομηχανία
Προγραμματισμός CNC Ρούτερ
Προγραμματισμός και εκτέλεση ανοίγματος καναλιού σ’ένα άξονα
Προγραμματισμός και εκτέλεση ανοίγματος καναλιού σε δύο άξονες ταυτόχρον
Προγραμματισμός εκβάθυνσης
 Προγραμματισμός κοπής εκβάθυνσης με το κώδικα G01
 Προγραμματισμός εκβάθυνσης με τη χρήση του κώδικα G72
9.1.4. Προγραμματισμός σύνθετου φρεζαρίσματος με καμπύλες γραμμές κοπής τόξου 90º
9.2.
Προγραμματισμός Τόρνου CNC με προγράμματα CAD/CAM
9.2.1. Προγραμματισμός και εκτέλεση κωνικής τόρνευσης
9.2.2. Προγραμματισμός τόρνευσης καμπύλων κοπών τεταρτοκυκλίου
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Κοστολόγηση επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών
Υπολογισμός χρόνου κατασκευής προϊόντος
Εντοπισμός επιπρόσθετων αναγκών σε μηχανήματα και ανθρώπινο δυναμικό
Εντοπισμός προβλημάτων στη ροή της παραγωγής
Εντοπισμός πιο επικερδών μεθόδων παραγωγής
Στάδια κοστολόγησης
 Πριν αρχίσει η κατασκευή
 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής
 Αφού τελειώσει η κατασκευή
10.6. Ταξινόμηση εξόδων
10.6.1. Άμεσα και έμμεσα έξοδα
10.6.2. Χαρακτηρισμός εξόδων σύμφωνα με το μέγεθος παραγωγής
 Σταθερά έξοδα
 Μεταβλητά έξοδα
10.7. Συστήματα κοστολόγησης
10.7.1. Σύστημα κοστολόγησης με χρήση συντελεστών έμμεσων εξόδων
 Κοστολόγηση με τη χρήση ενός μόνο συντελεστή έμμεσων εξόδων
 Κοστολόγηση με τη χρήση πολλών συντελεστών έμμεσων εξόδων
10.7.2. Υπολογισμός έμμεσων εξόδων
 Συντελεστής έμμεσων εξόδων για εργατικά από μικρές ξυλουργικές επιχειρήσεις
 Συντελεστής έμμεσων εξόδων για υλικά
 Συντελεστής έμμεσων εξόδων για εργασία στα μηχανήματα
 Συντελεστής έμμεσων εξόδων για έξοδα διοίκησης και πωλήσεων
 Συντελεστής έμμεσων εξόδων για εργασία στον πάγκο
10.8. Υπολογισμός του κόστους των υλικών
10.8.1. Κατάλογος τεμαχισμού της ξυλείας
10.8.2. Κατάλογος κοστολόγησης της ξυλείας
10.8.3. Συντελεστής απώλειας υλικού
10.9. Υπολογισμός των εργατικών
10.9.1. Υπολογισμός του χρόνου εργασίας που απαιτείται για να τελειώσει μια κατασκευή
10.9.2. Κοστολόγηση του χρόνου εργασίας
10.10. Συντελεστής κέρδους και ΦΠΑ
10.10.1. Συντελεστής κέρδους
10.10.2. Υπολογισμός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
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11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

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

12.
Προδιαγραφές ποιότητας επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών
12.1. Προδιαγραφές υλικών και προϊόντων
12.1.1. Προδιαγραφές επίπλων
12.1.2. Προδιαγραφές υλικών
12.2. Οργανισμοί Προτύπων και ελέγχου ποιότητας
12.2.1. Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (ΚΟΠΕΠ) Κυπριακή
Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ)
12.2.2. Διεθνείς Οργανισμοί Προτύπων και ελέγχου ποιότητας(ISO, EN)
12.2.3. Εθνικοί Ευρωπαϊκοί οργανισμοί προτύπων (BSI, DIN, UNI)
13.
Ξυλουργική βιομηχανία και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
13.1. Ξυλουργική βιομηχανία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
13.2. Νομοθεσία και κανονισμοί περιβαλλοντικής διαχείρισης
13.3. Η σωστή λειτουργία της ξυλουργικής βιομηχανίας για αποφυγή της ρύπανσης του
περιβάλλοντος.
14.
14.1.
14.2.
14.2.1.
14.2.2.
14.3.

Βασικές αρχές στατιστικής και έρευνας
Στάδια διεξαγωγής έρευνας
Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών
Δημιουργία απλού ερωτηματολογίου
Ετοιμασία συνέντευξης
Τρόποι παρουσίασης στατιστικών αποτελεσμάτων

15.

Υλικά 21ου αιώνα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
Μάθημα: Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ (506)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται δέκα (10) σελίδες.
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δυο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι αριθμητικές πράξεις καθώς και οι απαντήσεις να δοθούν στις
σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία με στυλό (πέννα) μπλε
χρώματος στο εξώφυλλο του τετραδίου.
5. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού.
6. Απαγορεύεται η χρήση μολυβιού.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: (ΜΟΝΑΔΕΣ 48). Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
1. Να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.
Οι μοριόπλακες (τσίπορτ) χαρακτηρίζονται

από πολύ ψηλά επίπεδα

αντοχής και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται για εξωτερικές κατασκευές.


Σωστό



Λάθος

2. Να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.
Ελεύθερα αγαθά θεωρούνται εκείνα τα οποία βρίσκονται άφθονα στη φύση
και για την απόκτηση τους δεν απαιτείται εργασία, δαπάνη ή αμοιβή.


Σωστό



Λάθος

3. Να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.
Οι εργαλειομηχανές CNC, συνέβαλαν στην αύξηση της τιμής του προϊόντος
που κατασκευάζεται.


Σωστό



Λάθος

4. Να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.
Η αποπεράτωση του ξύλου επιτυγχάνεται καλύτερα, όταν το ξύλο έχει
πολλή υγρασία.


Σωστό



Λάθος
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5. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.
Η ασφάλεια στη ξυλουργική βιομηχανία είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο αξίζει
να γίνει επένδυση, γιατί τα εργατικά ατυχήματα μπορούν να συμβούν:

α) Σε όλους
β) Στους άπειρους τεχνίτες
γ) Στους έμπειρους τεχνίτες
δ) Στους νέους

6. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.
Το ξύλο μπορεί να συναγωνιστεί άλλα υλικά στην κατασκευή κιβωτίων
μεταφοράς τροφίμων γιατί:
α) Έχει ομοιόμορφο χρώμα
β) Οξειδώνεται εύκολα
γ) Στοιβάζεται εύκολα
δ) Έχει καλές χημικές ιδιότητες

7. Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.
Η ανθεκτικότητα των συνδέσεων εξαρτάται από:
α) Την καλή εφαρμογή τους
β) Το μέγεθος της κατασκευής
γ) Το χρώμα του ξύλου
δ) Την μυρωδιά του ξύλου
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8. Να αναφέρετε δύο (2) από τους λόγους για τους οποίους είναι
απαραίτητη η ύπαρξη και λειτουργία των συντεχνιών.
(α)..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(β)..........................................................................................................................
...........................................................................................................................

9. Να υπογραμμίσετε τις δυο (2) ορθές απαντήσεις.
Ένας επιστάτης αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα με κάποιον υπάλληλο
του διότι είναι άπειρος. Πως κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να ενεργήσει:
α) Θα πρέπει να μην του αναθέτει εργασία
β) Θα πρέπει να του αναθέτει εργασία αλλά να τον επιβλέπει συχνά
γ) Θα πρέπει να του αναθέτει μόνο εύκολες εργασίες
δ) Θα πρέπει να τον εκπαιδεύσει και μετά να του αναθέσει εργασία
ε) Θα πρέπει να τον απολύσει

10. Να υπογραμμίσετε τις τέσσερις (4) ορθές απαντήσεις.
Ποια από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα έπιπλο για να
εισαχθεί με επιτυχία στην αγορά;
α) Ελκυστική / Προσιτή τιμή
β) Να καλύπτεται από προδιαγραφές ασφάλειας
γ) Εργονομία / Λειτουργικότητα
δ) Το είδος της ξυλείας που είναι κατασκευασμένο
ε) Να καλύπτεται από προδιαγραφές ποιότητας
στ) Το χρώμα του
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11. Να υπογραμμίσετε τις τέσσερις (4) ορθές απαντήσεις.
Ποια από τα πιο κάτω άτομα ή τμήματα ενός εργοστασίου επίπλων και
ξυλουργικών

κατασκευών

μπορούν

να

δώσουν

στοιχεία

που

θα

βοηθήσουν στην κοστολόγηση μιας ξυλουργικής κατασκευής.
α) Το λογιστήριο
β) Οι εργάτες μηχανουργείου
γ) Ο υπεύθυνος παραγωγής
δ) Οι πελάτες
ε) Ο επόπτης / επιστάτης
στ) Αυτοί που μεταφέρουν τα έπιπλα
ζ) Ο αποθηκάριος

12. Να ταξινομήσετε τα πιο κάτω έξοδα μιας ξυλουργικής βιομηχανίας σε
Σταθερά και Μεταβλητά.
α) Μισθοί
β) Ρεύμα
γ) Ενοίκια
δ) Μισθοί για υπερωρίες

Σταθερά έξοδα

Μεταβλητά έξοδα

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ A´
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ B΄
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ΜΕΡΟΣ B΄: (ΜΟΝΑΔΕΣ 32). Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Είστε επόπτης σε ένα εργοστάσιο επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών.
Να εισηγηθείτε τέσσερα (4) βασικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για
την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.
α) ……………………………………………………………………………………..
β) ……………………………………………………………………………………..
γ) ……………………………………………………………………………………..
δ) …………………………………………………………………………………….
14. Ένα εργαστήριο ξυλουργικών κατασκευών κατασκευάζει κυρίως, ξύλινες
πόρτες, παράθυρα, κουζίνες και ερμάρια. Να αναφέρετε οκτώ (8) βασικά
μηχανήματα που πρέπει απαραίτητα να διαθέτει.
α) ………………………………………………………………………………..
β) ………………………………………………………………………………..
γ) ………………………………………………………………………………..
δ) ………………………………………………………………………………..
ε) ……………………………………………………………………………….
στ) ……………………………………………………………………………….
ζ) ……………………………………………………………………………….
η……………………………………………………………………………….
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15. Να αναφέρετε τέσσερα (4) οφέλη που έχει μια επιχείρηση της οποίας τα
προϊόντα της πιστοποιούνται με το πιστοποιητικό Ποιότητας

ISO

9001:2000.
α)……………………………………………………………………………………………

β)……………………………………………………………………………………………

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

δ) …………………………………………………………………………………………..

16. Ποιες

από

τις

πιο

κάτω

πληροφορίες

δεν

υπάρχει

λόγος

να

περιλαμβάνονται σε ένα έντυπο προσφοράς;


Ονομασία εργοστασίου



Εργατικά έξοδα



Σχέδιο της κατασκευής με διαστάσεις



Ημερομηνία παράδοσης



Έμμεσα έξοδα

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β´
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: (ΜΟΝΑΔΕΣ 20). Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Ένα δωμάτιο έχει διαστάσεις 4m X 3.40m. Έχετε αναλάβει το ταβάνωμα
του με ειδικές λωρίδες ξύλου που θα τοποθετηθούν κατά μήκος του
δωματίου χωρίς να γίνεται ένωση κατά μήκος. Οι διαστάσεις των λωρίδων
είναι: Μήκος: 4.20m και Ωφέλιμο πλάτος: 85mm

Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες να υπολογίσετε:
α) Πόσες λωρίδες θα χρειαστείτε για την κάλυψη όλου του ταβανιού (μονάδες 3)

β) Το συνολικό κόστος των λωρίδων που χρειάζονται εάν το κόστος τους είναι
€0.75 ανά τρεχούμενο μέτρο

(μονάδες 4)

γ) Το κόστος της απώλειας υλικού (το υλικό που καταστρέφεται)

(μονάδες 3)
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18. Ένας τεχνίτης εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα.

Ο τεχνίτης αυτός

εργάστηκε 30 ώρες για την κατασκευή ενός επίπλου. Ο καθαρός μισθός
του είναι €300 την εβδομάδα. Τα επιπρόσθετα έξοδα που καταβάλλει ο
εργοδότης του στα διάφορα ταμεία όπως κοινωνικές ασφαλίσεις κ.α.
φθάνουν το 40% του καθαρού μισθού του.
Να υπολογίσετε το εργατικό κόστος του επίπλου.

- ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ

10 | 1 0
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ ΙΙ (507)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια Εξέτασης: Τρείς (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Το ανδρικό ένδυμα
1.1 Ιστορική αναδρομή του ανδρικού «tailoring»
1.2 Το ανδρικό ένδυμα στη σύγχρονη αγορά Μόδας
2. Η ανδρική φιγούρα και ο σχεδιασμός των ανδρικών ενδυμάτων
2.1 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ανδρικής φιγούρας
2.2 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανδρικού προσώπου
2.3 Ο σχεδιασμός της ανδρικής φιγούρας.
2.4 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανδρικών ενδυμάτων.
2.5 Ο σχεδιασμός των ανδρικών ενδυμάτων.
2.6 Οι τάσεις της Μόδας για το ανδρικό ένδυμα
3. Το Σχέδιο Παραγωγής
3.1 Η χρησιμότητα του Σχεδίου Παραγωγής στην πορεία δημιουργίας συλλογής
ενδυμάτων και στη βιομηχανία ένδυσης
3.2 Το περιεχόμενο του Σχεδίου Παραγωγής.
3.3 Η πορεία για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του Σχεδίου Παραγωγής.
4. Η στιλιστική παρουσίαση στη Μόδα
4.1 Η χρησιμότητα δημιουργίας «προσωπικής εικόνας» (image making) για ένα
άτομο.
4.2 Ο ρόλος του Στυλίστα Μόδας.
4.3 Η πορεία εργασίας του Στυλίστα Μόδας.
5. Τα στοιχεία καλαισθησίας στο ένδυμα
5.1 Η καλαισθησία στο σχέδιο του ενδύματος
5.2 Η χρυσή τομή
5.3 Η συμμετρική και η ασύμμετρη ισορροπία
5.4 Το σημείο εστίασης της προσοχής
5.5 Η φειδώ στο σχέδιο του ενδύματος
6. Η στιλιστική κάλυψη των ατελειών του γυναικείου σώματος
6.1 Οι βασικοί τύποι του γυναικείου σώματος
6.2 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε σωματότυπου
6.3 Η χρήση των γραμμών και των κοψιμάτων για την κάλυψη των ατελειών στο
σώμα
6.4 Η χρήση του χρώματος για την κάλυψη των ατελειών στο σώμα
6.5 Η χρήση των διαφόρων τύπων υφάσματος για τη στιλιστική κάλυψη των
ατελειών στο σώμα
6.6 Η ορθή στιλιστική παρουσίαση του κάθε σωματότυπου

187

7. Ο σχεδιασμός γυναικείας και ανδρικής συλλογής ενδυμάτων
7.1 Το φύλλο εργασίας και οι προδιαγραφές της Σχεδιομελέτης
7.2 Οι τάσεις της μόδας και οι θεματικές επιλογές για το γυναικείο και το ανδρικό
ένδυμα
7.3 Ο ρόλος και η κατασκευή του πίνακα έμπνευσης
7.4 Ο ρόλος και η δημιουργία του τετραδίου ανάπτυξης ιδεών (Sketch Book)
7.5 Η ανάπτυξη ιδεών για τη δημιουργία συλλογής ενδυμάτων
7.6 Η επιλογή των τελικών σχεδίων της συλλογής
7.7 Η εικονογράφηση των τελικών σχεδίων.
7.8 Η παρουσίαση των τελικών σχεδίων προβολής.
8. Το πορτφόλιο του σχεδιαστή
8.1 Η χρησιμότητα του πορτοφόλιο του σχεδιαστή
8.2 Τα διάφορα είδη πορτοφόλιο
8.3 Οι τεχνικές οργάνωσης του σχεδιαστικού πορτφόλιο
8.4 Η οργάνωση και η παρουσίαση ενός πορτοφόλιο με σχεδιαστικές εργασίες
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ III (508)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διάρκεια εξέτασης: Τρείς (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Ασφάλεια και υγεία στο εργαστήριο
Εισαγωγή-Ορισμοί
Ορισμός της Ασφάλειας και Υγείας
Ορισμός του ατυχήματος
2. Η Χύτευση Κοσμημάτων (Παραγωγικό κόσμημα Ι)
Υλικά και εξοπλισμός, Προετοιμασία μοντέλου για χύτευση, Προετοιμασία κυλίνδρου
και γύψου για κατασκευή καλουπιού, Μέθοδοι χύτευσης με τη χρήση μηχανών: η
φυγόκεντρος χύτευση, η μέθοδος απορρόφησης
3. Κατασκευή προτύπων χύτευσης (Παραγωγικό κόσμημα Ι)
Υλικά και εργαλεία κατασκευής προτύπων χύτευσης, Μέθοδοι επεξεργασίας υλικών
για χύτευση, τα διάφορα είδη κεριών και η χρήση τους, το μέταλλο ως υλικό
κατασκευής προτύπου για χύτευση, κατασκευή απλού μοντέλου από μέταλλο,
κατασκευή λαστιχένιου καλουπιού με τη χρήση του μεταλλικού προτύπου,
Βουλκανισμός λαστιχένιου καλουπιού
4. Κατασκευή βραχιολιού με χυτά μέρη: Εργαλεία και εξοπλισμός, Διαδικασία
5. Η μελέτη των πολύτιμων λίθων (Γεμολογία)
Η προέλευση των πολύτιμων λίθων, Ιδιότητες των πολύτιμων λίθων, Όργανα
μελέτης των πολύτιμων λίθων, Οι σημαντικότεροι πολύτιμοι λίθοι: Διαμάντι, Ζαφείρι,
Σμαράγδι, Ρουμπίνι, Κοπή πολύτιμων λίθων, Τα οργανικά υλικά
6. Δέσιμο πολύτιμων λίθων
Αναγνώριση των διαφορετικών ειδών δεσίματος λίθου, Το μονόπετρο δακτυλίδι
Κατασκευή μονόπετρου δακτυλιδιού:
 με θέση με δόντια ( prong setting),
 θέση με συμπίεση (tension setting)
7. Τεχνικές προώθησης και πώλησης κοσμημάτων
Η αγορά των κοσμημάτων, Η τμηματοποίηση της αγοράς κοσμημάτων: Εμπορικό
κόσμημα, Πειραματικό/ σύγχρονο ή Εικαστικό Κόσμημα, Κόσμημα Μόδας
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Οι παγκόσμιες εκθέσεις κοσμημάτων, Καθορισμός του προφίλ του σχεδιαστή/ Οίκου
κοσμημάτων(designer profile), Εικόνα και επιχείρηση, Καθορισμός εταιρικού προφίλ,
Συσκευασία, Διαφήμιση
Σημείωση: Βασικές Γνώσεις στο μάθημα Τεχνολογία και Εργαστήρια Κατασκευής
Κοσμήματος Α’ και Β’ έτους:
 Τα μέταλλα στην κατασκευή κοσμημάτων
Μεταλλογνωσία: Μέταλλα και Κράματα, Σήμανση Πολύτιμων Μετάλλων


Τα μη Μεταλλικά Υλικά στην κατασκευή κοσμημάτων





Εργαλεία και εξοπλισμός στην επεξεργασία πολυτίμων μετάλλων
Το φινίρισμα των μετάλλων
Τεχνικές που δεν απαιτούν ετερογενή συγκόλληση των μετάλλων



Τεχνικές που απαιτούν την ετερογενή συγκόλληση των μετάλλων



Μέθοδοι μορφοποίησης μετάλλων



Η τήξη του μετάλλου



Τεχνικές Διακόσμησης Μετάλλων: Η Τεχνική Ρεπουσέ, Η Τεχνική Φιλιγκρί
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ (508)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΣΕΛΙΔΕΣ

Διάρκεια εξέτασης τρείς (3) ώρες

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο (2) μέρη:
ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις δέκα (10) ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και τις τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) 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΄: (Μονάδες 40)
Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις γράφοντας δίπλα από κάθε πρόταση Ορθό ή
Λάθος:
α. Μόνο τα κοσμήματα που κατασκευάζονται στην Κύπρο πρέπει να σφραγίζονται από τον
Οργανισμό Σήμανσης. …………………..
β. Για να προετοιμάσουμε ασήμι στέρλιγκ πρέπει να βάλουμε 800 μέρη στα 1000 μέρη ασήμι.
…………………..
γ. Ο έλεγχος περιεκτικότητας κράματος με τη μέθοδο της Λυδίας Λίθου, στοχεύει στον
καθορισμό της ποιότητας του κράματος κατά προσέγγιση. …………………..
δ. Ο γραφίτης είναι ορυκτό υλικό και χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του κράματος
μετάλλου κατά την τήξη. …………………….

2. Να συμπληρώσετε τα κενά:
α. Ο άργυρος χρειάζεται να κραματοποιηθεί γιατί στη φυσική του μορφή είναι πολύ
…………………………. .
β. Το χοντρό σύρμα μπορεί να λεπτύνει με τη χρήση του ………………………………….. ή με
τη χρήση του …………………………. ……………………. ..

3. Να γράψετε δύο (2) μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση του
μηχανήματος στίλβωσης.
α:..…………………………………………………………………………………………………
β:…………………………………………………………………………………………………..
4. Να αναφέρετε τον βαθμό περιεκτικότητας αργύρου ανά χίλια μέρη για τις πιο κάτω
περιπτώσεις κατασκευών:


Καθαρός άργυρος για τριφούρι

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



Κράμα αργύρου στέρλιγκ για κοσμήματα

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



Κράμα αργύρου για εκκλησιαστικές εικόνες

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



Κράμα αργύρου για ασημένια κουταλάκια

............................
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5 .(α) Στην ΕΙΚΟΝΑ 1α-β φαίνονται δύο περιπτώσεις κακής επεξεργασίας σύρματος.
Να εξηγήσετε το λόγο που προκάλεσε το αποτέλεσμα όπως φαίνεται στην κάθε
εικόνα.

(Μονάδες 3)

1α

1β
Εικόνα 1

Εικόνα 1α:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Εικόνα 1β:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(β) Να αναφέρετε δύο τρόπους τραβήγματος ημιστρόγγυλου σύρματος.



(Μονάδα 1)

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

6. Να αναφέρετε τέσσερα (4) μηχανήματα/ συσκευές που χρησιμοποιούμε για τη στίλβωση
κοσμημάτων


…………………………………………………



…………………………………………………



…………………………………………………



…………………………………………………
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7. Στην Εικόνα 2 φαίνονται δύο είδη εξοπλισμού μέτρησης. Να εξηγήσετε πώς
χρησιμοποιείται το κάθε ένα, στο εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων.

1.1

1.2
Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2.1
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ΕΙΚΟΝΑ 2.2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8.


Να κατονομάσετε την παραδοσιακή τεχνική που φαίνεται στην Εικόνα 3
..........................................

(Μονάδα 1)



Να αναφέρετε τον βαθμό καθαρότητας του αργύρου που χρησιμοποιείται για τα
λεπτά σύρματα. ..........................,
(Μονάδα 1)



Να κατονομάσετε τέσσερα (4) εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή στην Εικόνα 3.
(Μονάδες 2)

1..............................., 2. ................................, 3................................, 4. ………………..…..

Εικόνα 3
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9. Να αντιστοιχίσετε τις περιγραφές κοσμημάτων/ αντικειμένων με τις πιο κάτω σφραγίδες.

1.

Σετ από ασημένια κουταλάκια
(α)

2. Μενταγιόν από ασήμι στέρλινγκ
(β)

3. Δακτυλίδι από λευκό χρυσό
(γ)
4. Καδένα από χρυσό 14
καρατίων

(δ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 1
1-........

2- ........

3-……..

4-.........
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10. 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. Αμέθυστος
3.

Δ. Αμέθυστος

4.

Ε. Διαμάντι

5.

ΣΤ. Ακουαμαρίνα

6.

Ζ. Ζαφείρι
7.

Η. Μάτι της γάτας
8.
Θ. Μάτι του τίγρη
Ι. Ρουμπίνι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ 2
1…….., 2……., 3…….., 4……., 5……., 6……., 7……., 8…….
6
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ΜΕΡΟΣ Β΄: (Μονάδες 60)
Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες 1. α)
11. Πιο κάτω σας δίνονται προτάσεις που αφορούν στις διαδικασίες «Ανοικοδόμησης Δέντρου
και Προετοιμασίας Μείγματος Γύψου».
Να σημειώσετε ΟΡΘΟ (Ο) ή ΛΑΘΟΣ (Λ) στο κουτί δίπλα από την κάθε πρόταση.
(Μονάδες 8)


Το τελειωμένο δεντράκι ζυγίζεται πριν να στερεωθεί στη βάση του
κυλίνδρου, για να βρεθεί η ποσότητα μετάλλου που θα χρειαστεί για τη
χύτευση.



Για να υπολογιστεί το βάρος του χρυσού, όταν ετοιμάζεται το κέρινο
πρότυπο, πολλαπλασιάζεται δεκατρείς (13) φορές το βάρος του κεριού.



Για να υπολογιστεί το βάρος του αργύρου, όταν ετοιμάζεται το κέρινο
πρότυπο, πολλαπλασιάζεται δέκα (10) φορές το βάρος του κεριού.



Όταν ετοιμάζεται ένα «δεντράκι» χυτηρίου, τα κέρινα καλούπια
συγκολλούνται με κατεύθυνση προς τα πάνω.



Η εξαέρωση του μίγματος γύψου με νερό γίνεται μόνο μια φορά, όταν το
μίγμα χυθεί στον κύλινδρο.



Για την αποκέρωση, τοποθετείται ο κύλινδρος στο φούρνο, αφού
αφαιρεθεί η χαρτοταινία και η λαστιχένια βάση.



Τα ανοίγματα του κυλίνδρου για χυτήριο τυλίγονται με χαρτοταινία για να
μη χυθεί ο γύψος.



Η ανάμειξη του γύψου με νερό πρέπει να γίνει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο
από (έντεκα) 11 δευτερόλεπτα.
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β) Να αντιστοιχίσετε στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 3, τις εικόνες του ΠΙΝΑΚΑ 1.1 με τις
διαδικασίες «Προετοιμασίας Λαστιχένιου Καλουπιού» στον ΠΙΝΑΚΑ 1.2. (Μονάδες 4)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

1.

5.

2.

3.

6.

7.

4.

8.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2
Α) Γέμισμα καλουπιού με ζεστό κερί
Β) Προθέρμανση της ηλεκτρικής πρέσας στους 150οC και τοποθέτηση του
καλουπιού ανάμεσα στις δύο προστατευτικές πλάκες
Γ) Προσεκτικό άνοιγμα του καλουπιού και αφαίρεση του κέρινου πολλαπλασίου
Δ) Έλεγχος και εφαρμογή των δύο μισών του καλουπιού
Ε) Κοπή με αιχμηρή λεπίδα του καλουπιού σε δύο, με κατεύθυνση από τη
βάση της διόδου προς το κέντρο του καλουπιού
Στ) Σταδιακό σφίξιμο της πρέσας τα πρώτα 5΄ λεπτά, ώστε να πιεστεί το
καουτσούκ μέσα στο καλούπι
Ζ) Κοπή των φύλλων καουτσούκ, για να εφαρμόσουν με ακρίβεια στο πάχος
και μέγεθος του καλουπιού
Η) Τοποθέτηση των μισών φύλλων καουτσούκ στο μεταλλικό καλούπι.
Πρόσθεση του μεταλλικού μοντέλου ώστε να εφάπτεται στο κέντρο της πλευράς
του καλουπιού και κάλυψη με τα υπόλοιπα φύλλα καουτσούκ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 3
1………., 2………, 3…….., 4………, 5………., 6………., 7………., 8……….

γ) Να γράψετε τρία (3) είδη κεριού, ως προς τη μορφή, που υπάρχουν στην αγορά για την
κατασκευή κέρινου μοντέλου και ποια είναι η χρήση του καθενός.
ΕΙΔΟΣ ΚΕΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΙΟΥ

1.
2.
3.
(Μονάδες 3)
12. Στην Εικόνα 2φαίνεται ένα δακτυλίδι με στήριξη πολύτιμου λίθου με συμπίεση.
(Μονάδες 4)

Εικόνα 4
(α) Να αναφέρετε δύο πολύτιμα μέταλλα που είναι κατάλληλα για την κατασκευή της.


…………………………………………………



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

(β) Να εξηγήσετε σε ποια ιδιότητα του μετάλλου βασίζεται αυτός ο τρόπος στήριξης
………………………………………………………………………………………………
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(γ) Να εξηγήσετε πως γίνεται η εφαρμογή του λίθου σε θέση με συμπίεση,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.

(Μονάδες 4)

Εικόνα 5
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(δ) Να αναφέρετε δύο είδη κοπής πολύτιμων λίθων , που ενδείκνυται να χρησιμοποιούμε
στην θέση με συμπίεση.


……………………………….



……………………………….
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(ε) Να συμπληρώσετε στη ΣΤΗΛΗ Β (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) το είδος δεσίματος που αντιστοιχεί σε κάθε
κόσμημα της ΣΤΗΛΗΣ Α.
(Μονάδες 6)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
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13. (α) Να αντιστοιχίσετε την ορθή απάντηση της στήλης Α με την στήλη Β.
( Μονάδες 8)
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β
α. Κυβικό κρυσταλλικό σύστημα

1.
3α

3β

3γ

3δ

2.

β. Καράτι ( μονάδα μέτρησης βάρους
διαμαντιού)

3. FL

γ. Ρ2 (χαμηλός βαθμός καθαρότητας
διαμαντιού)

4. ct

δ. Διαδικασία κοπής μπριγιάντ

5.

ε. Κορώνα

6.

στ. Κοπή σμαραγδιού

7.

ζ. Άψογο ( βαθμός καθαρότητας
διαμαντιού)

8.

η. Κοπή πρίνσες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 4
1………., 2………, 3…….., 4………, 5………., 6………., 7………., 8……….
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(β) Να εξηγήσετε τι είναι η καθαρότητα (clarity ) του διαμαντιού

(Μονάδα 1)

…………………………………………………………………………………………….

(γ) Να περιγράψετε τους πιο κάτω βαθμούς καθαρότητας
FL ………………………………………………………………………………………..
VVS ………………………………………………………………………………………
SI …………………………………………………………………………………………
I …………………………………………………………………………………………...
(Μονάδες 4)

(δ) Να εξηγήσετε τι είναι η χρωματική κλίμακα αξιολόγησης του διαμαντιού.

(Μονάδα 1)

………………………………………………………………………………………………

(ε) Να κατονομάσετε το φαινόμενο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.

(Μονάδα 1)

………………………………………………………………………………………………

14. (α) Να αναφέρετε οκτώ (8) παράγοντες που καθορίζουν την τμηματοποίηση της αγοράς
κοσμημάτων.
(Μονάδες 8)


……………………………………….



……………………………………….



……………………………………….



……………………………………….



……………………………………….



……………………………………….



……………………………………….



……………………………………….
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(β) Να αναφέρετε τρεις (3) οίκους κοσμημάτων γνωστούς για τη χρήση πολύτιμων λίθων:
(Μονάδες 3)


…………………………………….



…………………………………….



…………………………………….

(γ) Να εξηγήσετε τους πιο κάτω όρους:


(Μονάδες 4)

Εικαστικό κόσμημα：

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



Κόσμημα μόδας：

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

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) (509)
Διάρκεια Εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Το συνεχές ρεύμα
Νόμοι και Κανόνες για την επίλυση κυκλωμάτων στο σ.ρ
Ο Νόμος του Ωμ και εφαρμογές
Διαιρέτης τάσης και διαιρέτης έντασης
Οι Κανόνες του Κίρχοφ
Η ισχύς στο συνεχές ρεύμα
Επίλυση απλών κυκλωμάτων σ.ρ. σε σειρά, παράλληλα και μικτά

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Το εναλλασσόμενο ρεύμα
Γενικά χαρακτηριστικά του εναλλασσόμενου ρεύματος
Μεταβαλλόμενα και εναλλασσόμενα ρεύματα
Παραγωγή ημιτονικού εναλλασσόμενου ρεύματος
Πλεονεκτήματα του ε.ρ. έναντι του σ.ρ.
Χαρακτηριστικά μεγέθη εναλλασσόμενου ρεύματος
Ενεργός ένταση και ενεργός τάση
Διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενων μεγεθών
Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φάση και σε διαφορά φάσης

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Τα βασικά κυκλώματα R, L, C, στο εναλλασσόμενο ρεύμα (ε.ρ)
Ωμική αντίσταση, επαγωγική και χωρητική αντίδραση
Η Ωμική αντίσταση (R) στο ε.ρ
Το πηνίο (L) στο ε.ρ
Ο πυκνωτής (C) στο ε.ρ

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Επίλυση κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος (ε.ρ.)
Η σύνθετη αντίσταση Ζ στα κυκλώματα ε.ρ.
Σύνθετα κυκλώματα RL, RC, και RLC σε σειρά στο ε.ρ.
Παράλληλο κύκλωμα RL-C στο ε.ρ (Αναφορά)

2.4
2.4.1
2.4.2

Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα
Πραγματική – Άεργος και Φαινόμενη ισχύς
Το τρίγωνο ισχύος και ο συντελεστής ισχύος

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

Βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος (Σ.Ι.)
Ο συντελεστής ισχύος και η ανάγκη βελτίωσής του
Συσκευές και μηχανήματα με χαμηλό Σ.Ι.
Επιπτώσεις από το χαμηλό Σ.Ι. και τρόποι βελτίωσης
Εφαρμογές και είδη αντιστάθμισης άεργου ισχύος
Υπολογισμός αέργου ισχύος των πυκνωτών για βελτίωση Σ.Ι. με χρήση
πίνακα

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Το τριφασικό ρεύμα Χαρακτηριστικά στοιχεία του τριφασικού
ρεύματος και υπολογισμοί
Παραγωγή του τριφασικού ρεύματος και Διανυσματικό διάγραμμα
Φασική και πολική τάση
Σύνδεση αστέρα, σύνδεση τριγώνου και ο ρόλος του ουδετέρου αγωγού
Ισχύς του τριφασικού ρεύματος
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3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

Ισοζυγισμένα και μη ισοζυγισμένα τριφασικά φορτία
Πλεονεκτήματα του τριφασικού ρεύματος
Επίλυση ισοζυγισμένων τριφασικών κυκλωμάτων
Βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος (Σ.Ι.) σε τριφασικό καταναλωτή

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Παραγωγή – Μεταφορά και Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Ενέργεια και συστήματα ενέργειας
Μετατροπή, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας
Αρχή διατήρησης της ενέργειας, Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές
Τύποι σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας
Κριτήρια επιλογής τοποθεσίας ανέγερσης σταθμού
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των σταθμών

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
Παραγωγή και δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο
Λειτουργία ατμοκίνητου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού
Το δίκτυο μεταφοράς και διανομής
Μονοφασική και τριφασική παροχή σε καταναλωτή
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ

: Ηλεκτρολογία ΙΙΙ (509)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

ΩΡΑ

:
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΄, Γ΄).
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν 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. Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνεται τυπολόγιο.

Σελίδα 1 από 16
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ΜΕΡΟΣ Α - Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
Για κάθε μια από τις ερωτήσεις 1 – 4 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή
απάντηση.
1. Για τη μεταφορά του τριφασικού ρεύματος από τους ηλεκτροπαραγωγούς
σταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στους υποσταθμούς
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιούνται:
α) δύο (2) αγωγοί (φάση-ουδέτερος
β) τρεις (3) αγωγοί (3 φάσεις)
γ) τέσσερις (4) αγωγοί (3 φάσεις και ουδέτερος)
δ) πέντε (5) αγωγοί (3 φάσεις, ουδέτερος και γείωση).
2. Ο αριθμός των κύκλων του εναλλασσόμενου ρεύματος σε ένα
δευτερόλεπτο ονομάζεται:
α) συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος
β) κυκλική συχνότητα του εναλλασσόμενου ρεύματος
γ) στιγμιαία τιμή του εναλλασσόμενου ρεύματος
δ) περίοδος του εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Σ' ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος RL σειράς,
α) η τάση προηγείται του ρεύματος
β) το ρεύμα προηγείται της τάσης
γ) το ρεύμα και η τάση είναι συμφασικά
δ) η τάση και το ρεύμα έχουν διαφορά φάσης 1800.

4. Εάν η χωρητική αντίσταση (XC) ενός πυκνωτή σε συχνότητα f = 100 Hz
ισούται με 80 Ω, τότε σε συχνότητα f = 50 Hz θα ισούται με:
α) 80 Ω
β) 40 Ω
γ) 20 Ω
δ)160 Ω
5. Να σημειώσετε μέσα στο ορθογώνιο δίπλα από κάθε πρόταση την
ένδειξη «Σ» αν είναι Σωστό ή «Λ» αν είναι Λάθος, ανάλογα με αυτό
που ισχύει.
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α) Η χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή είναι αντιστρόφως ανάλογη
της συχνότητας του ρεύματος.
β) Η φαινόμενη ισχύς δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή της συχνότητας .
γ) Στα τριφασικά συστήματα το ρεύμα στον ουδέτερο είναι πάντα μηδέν.
δ) Σ' ένα τριφασικό σύστημα τεσσάρων αγωγών, η τάση μεταξύ του
αγωγού μιας φάσης και του ουδετέρου ονομάζεται πολική τάση.

6. Για το κύκλωμα του σχήματος 1, με ανοιχτό το διακόπτη Δ, να αναφέρετε
τις ενδείξεις των βολτομέτρων "V1" και "V2".

Σχήμα 1
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………...……………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7. Να γράψετε τη μαθηματική εξίσωση της στιγμιαίας τιμής του
εναλλασσόμενου ρεύματος (i) που απεικονίζεται στο διανυσματικό
διάγραμμα του σχήματος 2, όταν η συχνότητα f = 100 Hz.
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Σχήμα 2
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………......................................................................
........................................................................................................................
8. Για το κύκλωμα του σχήματος 3 να υπολογίσετε την ολική του
αντίσταση (Rολ).

Σχήμα 3
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9. Να δώσετε δύο λόγους για τους οποίους στους σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται ανύψωση της τάσης πριν
από την μεταφορά της.
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………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
……...…………………………………………………………………………………

10. α) Να αναφέρετε δύο (2) συσκευές οι οποίες έχουν χαμηλό συντελεστή
ισχύος.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………...............................................................................
β) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την
βελτίωση του συντελεστή ισχύος.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. Ένα πηνίο αυτεπαγωγής L=2 H συνδέεται σε εναλλασσόμενη τάση με
ενεργό τιμή 220 V και συχνότητα 50 Hz. Να υπολογίσετε:
α. τη μέγιστη τιμή της τάσης
β. την επαγωγική αντίσταση του πηνίου.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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12. Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται κύκλωμα διαιρέτη τάσης. Να υπολογίσετε
την τάση (U2), που επικρατεί στα άκρα του αντιστάτη R2.

U2

Σχήμα 4

……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Β - Αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Στο κύκλωμα του σχήματος 5 να υπολογίσετε:

Σχήμα 5

α) Την ένταση του ρεύματος Ι3 που διαρρέει τον αντιστάτη R3.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

β) Την τιμή της τάσης της πηγής Uολ.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

γ) Την τιμή της αντίστασης R3.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

δ) Την ισχύ που αναπτύσσεται στον αντιστάτη R2.
14. Στα άκρα ιδανικού πυκνωτή εφαρμόζεται τάση U=120 V συχνότητας
f=60 Hz. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον πυκνωτή είναι
I=4 A. Να υπολογίσετε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
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………………….…………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
15. Μονοφασικός ηλεκτρικός κινητήρας με συντελεστή ισχύος συνφ = 0,75 συνδέεται
σε δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος με ενεργό τιμή της τάσης U=230 V και
συχνότητα f=50 Hz. Αν η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον
κινητήρα είναι I = 1,2 A, να υπολογίσετε:
α) τη φαινόμενη ισχύ S που απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο
β) την πραγματική ισχύ Ρ που απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο
γ) την άεργη ισχύ Q που απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο
δ) τη διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης και της έντασης.
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………
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16. Εφαρμόζοντας τους κανόνες του Κίρχωφ στο κύκλωμα που φαίνεται στο
σχήμα 6, να γράψετε τις 3 εξισώσεις που χρειάζονται για να επιλυθεί το
κύκλωμα. Στη συνέχεια, να αντικαταστήσετε τα δεδομένα της άσκησης
στις εξισώσεις.
Ε3 = 4 V

R1 = 4 Ω
I1

I3
I2
R2 = 2 Ω

R3 = 6 Ω

Ε1 = 12 V
Ε2 = 10 V

Σχήμα 6
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….……………
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ΜΕΡΟΣ Γ - Αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. Τρεις όμοιοι ωμικοί καταναλωτές με αντίσταση 38 Ω ο κάθε ένας
συνδέονται σε τρίγωνο, σε τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης 380 V και
συχνότητας f= 50 Ηz. Ζητούνται:
α. να σχεδιάσετε το κύκλωμα
β. να υπολογίσετε:
i. την ενεργό τιμή του ρεύματος Ιφ που διαρρέει κάθε καταναλωτή
ii. την ενεργό τιμή του ρεύματος στους αγωγούς τροφοδοσίας Ιπ
iii. την πραγματική ισχύ Ρφ κάθε φάσης
iv. την ολική ισχύ Ρολ της συνδεσμολογίας.
……………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………
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18. Στο κύκλωμα του σχήματος 7 να υπολογίσετε/αναφέρετε:
α) τη σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος (Ζ)
β) το ρεύμα του κυκλώματος (I)
γ) τη χωρητικότητα του πυκνωτή (C)
δ) το συντελεστή ισχύος (συνφ)
ε) να αναφέρετε αν το κύκλωμα συμπεριφέρεται:
χωρητικά, επαγωγικά ή ωμικά.

Σχήμα 7
…………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
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……….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………

----------ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ----------

Σελίδα 12 από 16
231

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
…………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ»
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος

𝛪=

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΙΡΧΩΦ
Κανόνας των ρευμάτων

𝑈
𝑅

∑𝛪 = 0

Κανόνας των τάσεων

∑𝛦 = ∑𝑈

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Νόμος του Joule

𝑊 =𝑃∙𝑡
𝑃 =𝑈∙𝐼
𝑊 = 𝐼2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑡
𝑃𝜀𝜉ό𝛿𝜊𝜐
Βαθμός απόδοσης ηλεκτροκινητήρα
𝜂=
𝑃𝜀𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (Ε.Ρ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ε.Ρ.
𝛥𝛷
Νόμος του Φάραντεϊ για την επαγωγή
𝑢=𝑁∙
𝛥𝑡
𝑖
=
𝐼
∙
𝜂𝜇𝜔𝑡
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ
𝑚
𝑢 = 𝑈𝑚 ∙ 𝜂𝜇𝜔𝑡
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ
Μέγιστη τιμή της έντασης Ε.Ρ

𝐼𝑚 = √2 ∙ 𝐼𝜀𝜈

Μέγιστη τιμή της τάσης Ε.Ρ

𝑈𝑚 = √2 ∙ 𝑈𝜀𝜈

Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

𝑇=

Κυκλική συχνότητα

1
𝑓

𝜔 = 2𝜋𝑓

Στιγμιαία φάση

𝜑 = 𝜔𝑡

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Στιγμιαία τιμή της έντασης Ε.Ρ με
𝑖 = 𝐼𝑚 ∙ 𝜂𝜇(𝜔𝑡 + 𝜑0 )
αρχική φάση
Στιγμιαία τιμή της τάσης Ε.Ρ με
𝑢 = 𝑈𝑚 ∙ 𝜂𝜇(𝜔𝑡 + 𝜑0 )
αρχική φάση
Διαφορά φάσης μεταξύ δύο
𝛥𝜑 = 𝜑01 − 𝜑02
διανυσμάτων
Ακτίνιο (rad)
1𝑟𝑎𝑑 = 57,3°
𝜋
𝛢𝜅𝜏ί𝜈𝜄𝛼 =
∙ (𝜇𝜊ί𝜌𝜀𝜍)
Μετατροπή από μοίρες σε ακτίνια
180
180
Μετατροπή από ακτίνια σε μοίρες
𝛭𝜊ί𝜌𝜀𝜍 =
∙ (𝛼𝜅𝜏ί𝜈𝜄𝛼)
𝜋
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ R ΣΤΟ Ε. Ρ.
𝑈𝑅 = 𝐼 ∙ 𝑅
Πτώση τάσης στην αντίσταση
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ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΗΝΙΟ L ΣΤΟ Ε. Ρ.
Επαγωγική αντίσταση
𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓 ∙ 𝐿
Πτώση τάσης στο πηνίο
𝑈𝐿 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐿
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ C ΣΤΟ Ε. Ρ.
1
𝛸𝐶 =
Χωρητική αντίσταση
2𝜋𝑓 ∙ 𝐶
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
𝑈𝐶 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐶
ΚΥΚΛΩΜΑ RL ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ Ε. Ρ.
Σύνθετη αντίσταση

𝑍 = √𝑅 2 + 𝑋𝐿 2
𝑈
𝑍
𝑈𝑅 = 𝐼 ∙ 𝑅
𝑈𝐿 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐿
𝑅
𝜎𝜐𝜈𝜑 =
𝑍
𝑅
𝜑 = 𝜎𝜐𝜈 −1 ( )
𝑍
𝑋𝐿
𝜀𝜑𝜑 =
𝑅

Ένταση του ολικού ρεύματος

𝛪=

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

𝑍 = √𝑅 2 + 𝑋𝐶 2
𝑈
𝑍
𝑈𝑅 = 𝐼 ∙ 𝑅
𝑈𝐶 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐶
𝑅
𝜎𝜐𝜈𝜑 =
𝑍
𝑅
𝜑 = 𝜎𝜐𝜈 −1 ( )
𝑍
𝑋𝐶
𝜀𝜑𝜑 =
𝑅

Ένταση του ολικού ρεύματος

𝛪=

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

𝑍 = √𝑅 2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶 )2
𝑈
𝑍
𝑈𝑅 = 𝐼 ∙ 𝑅
𝑈𝐿 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐿
𝑈𝐶 = 𝐼 ∙ 𝑋𝐶
𝑅
𝜎𝜐𝜈𝜑 =
𝑍

Ένταση του ολικού ρεύματος

𝛪=

Πτώση τάσης στην αντίσταση
Πτώση τάσης στο πηνίο
Πτώση τάσης στον πυκνωτή
Συντελεστής ισχύος
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𝑅
𝜑 = 𝜎𝜐𝜈 −1 ( )
𝑍
(𝑋𝐿 − 𝑋𝐶 )
𝜀𝜑𝜑 =
𝑅

Γωνία φάσης
Εφαπτομένη της γωνίας φ
Η ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ
Φαινόμενη ισχύς

𝑆=𝑈∙𝐼

Πραγματική ισχύς

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

Άεργος ισχύς

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜂𝜇𝜑

Σχέση των ισχύων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

𝑆 2 = 𝑃2 + 𝑄 2
𝑃
𝑆
𝑅
𝜎𝜐𝜈𝜑 =
𝑍

Συντελεστής ισχύος

𝜎𝜐𝜈𝜑 =

Συντελεστής ισχύος

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΑΣΤΕΡΑ
Πολική τάση
𝑈𝜋 = √3 ∙ 𝑈𝜑
𝐼𝜋 = 𝐼𝜑
Πολική ένταση
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ – Σύνδεση σε ΤΡΙΓΩΝΟ
𝑈𝜋 = 𝑈𝜑
Πολική τάση
Πολική ένταση
𝐼𝜋 = √3 ∙ 𝐼𝜑
ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Φαινόμενη ισχύς
𝑆 = √3 ∙ 𝑈𝜋 ∙ 𝐼𝜋
Πραγματική ισχύς
𝑃 = √3 ∙ 𝑈𝜋 ∙ 𝐼𝜋 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑
Άεργος ισχύς
𝑄 = √3 ∙ 𝑈𝜋 ∙ 𝐼𝜋 ∙ 𝜂𝜇𝜑
Σχέση των ισχύων
𝑆 2 = 𝑃2 + 𝑄 2
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
Υπολογισμός της χωρητικότητας
𝑄𝐶
πυκνωτή για βελτίωση του
𝐶= 2
συντελεστή ισχύος σε μονοφασικό
𝑈 ∙ 2𝜋𝑓
φορτίο
Υπολογισμός της χωρητικότητας
𝑄𝐶/3
πυκνωτή για βελτίωση του
𝐶𝛥 = 2
συντελεστή ισχύος σε τριφασικό
𝑈𝜋 ∙ 2𝜋𝑓
φορτίο, σε σύνδεση τριγώνου
Υπολογισμός της χωρητικότητας
𝑄𝐶/3
πυκνωτή για βελτίωση του
𝐶𝛶 = 2
συντελεστή ισχύος σε τριφασικό
𝑈𝜑 ∙ 2𝜋𝑓
φορτίο, σε σύνδεση αστέρα
Υπολογισμός της άεργης ισχύος
𝑄𝐶 = 𝑆 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑 ∙ 𝑘
πυκνωτή για βελτίωση του
συντελεστή ισχύος με χρήση ειδικών
(k: Συντελεστής διόρθωσης από
πινάκων
πίνακες)
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) (510)
Διάρκεια εξέτασης : Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5

Φλιπ Φλοπ
Ακολουθιακά και συνδυαστικά λογικά κυκλώματα
Χαρακτηριστικά Φλιπ Φλοπ
Κατηγορίες Φλιπ Φλοπ (Ασύγχρονα - Μη χρονιζόμενα, Σύγχρονα Χρονιζόμενα)
Ασύγχρονο NOR Φλιπ Φλοπ
Ασύγχρονα Φλιπ Φλοπ
- SR Φλιπ Φλοπ
- JK Φλιπ Φλοπ
Χρονιζόμενα Φλιπ Φλοπ
Χρονιζόμενα Φλιπ Φλοπ στα θετικά και αρνητικά μέτωπα ωρολογιακών
παλμών:
- SR Φλιπ Φλοπ
- D Φλιπ Φλοπ
- JK Φλιπ Φλοπ
- Τ Φλιπ Φλοπ
Εφαρμογές Φλιπ Φλοπ
Κυκλώματα παραγωγής και διαμόρφωσης παλμών
Μονοσταθείς πολυδονητές
Τύποι μονοσταθών πολυδονητών:
- Μη επαναδιεγειρόμενοι
- Επαναδιεγειρόμενοι
Εφαρμογές μονοσταθών πολυδονητών
Ασταθείς πολυδονητές - Κύκλος δράσης ασταθών πολυδονητών και συχνότητα
ταλάντωσης
Εφαρμογές ασταθών πολυδονητών

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Λογικές Οικογένειες
Χαρακτηριστικά λογικών οικογενειών
Λογική Οικογένεια TTL
Λογική Οικογένεια CMOS
Σύγκριση λογικών οικογενειών TTL/CMOS και πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα
κάθε λογικής σειράς

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4

Απαριθμητές
Χαρακτηριστικά απαριθμητών
Κυκλώματα ασύγχρονων δυαδικών απαριθμητών 2, 3, 4 bit:
- Αρίθμηση προς τα πάνω
- Αρίθμηση προς τα κάτω
Ασύγχρονος δεκαδικός απαριθμητής που μετρά προς τα άνω
Εφαρμογές απαριθμητών

5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3

Καταχωρητές
Χαρακτηριστικά καταχωρητών
Κυκλώματα καταχωρητών με:
- Διαδοχική είσοδο και διαδοχική έξοδο
- Διαδοχική είσοδο και παράλληλη έξοδο
- Παράλληλη είσοδο και διαδοχική έξοδο
- Παράλληλη είσοδο και παράλληλη έξοδο
Εφαρμογές καταχωρητών
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6
6.1
6.1.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.7

Κωδικοποιητές & Αποκωδικοποιητές
Κωδικοποιητές
Κωδικοποιητής δεκαδικών αριθμών στον κώδικα BCD
Αποκωδικοποιητές
Αποκωδικοποιητής απλού συνδυαστικού κυκλώματος που αναγνωρίζει
αριθμούς στο δυαδικό σύστημα
Κυκλώματα αποκωδικοποιητών:
- 2-bit σε 4 γραμμές
- Κώδικα BCD σε δεκαδικό (Έξοδοι ενεργές στο λογικό 1) - Αναφορά
μόνο στο σύμβολο και λειτουργία
Μετατροπείς Κώδικα
7-τμηματική μονάδα ένδειξης:
- Οθόνες με διόδους φωτοεκπομπής (LED) κοινής ανόδου και κοινής
καθόδου
- Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)
Σύμβολο και λειτουργία μετατροπέα από BCD σε 7-τμήματα (Έξοδοι ενεργές
στο λογικό 1 και στο λογικό 0)

7
7.1

Ψηφιακοί Συγκριτές
Συγκριτής 1-bit

8
8.1
8.2
8.3

Ψηφίο ισοτιμίας
Ανίχνευση σφαλμάτων στη μετάδοση δεδομένων - Ψηφίο ισοτιμίας
Κύκλωμα παραγωγής ψηφίου ισοτιμίας στον κώδικα BCD
Κύκλωμα ελέγχου ψηφίου ισοτιμίας στον κώδικα BCD

9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3
9.4

Πολυπλέκτες/Αποπολυπλέκτες
Πολυπλέκτες
Κυκλώματα πολυπλεκτών:
- Δύο γραμμές σε μια
- Τεσσάρων γραμμών σε μια
Αποπολυπλέκτες
Κύκλωμα αποπολυπλεκτών μιας γραμμής σε τέσσερις

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.5.1

Μετατροπείς D/A και A/D
Αναλογικά και ψηφιακά σήματα
Πλεονεκτήματα ψηφιακής τεχνολογίας
Χαρακτηριστικά των μετατροπέων DAC και ADC
Μετατροπή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό
Κυκλώματα μετατροπέων D/A:
- Με τελεστικό ενισχυτή και σταθμισμένες αντιστάσεις στο δυαδικό
σύστημα(4 bit)
- Με τελεστικό ενισχυτή και κλιμακωτό δίκτυο αντιστάσεων R/2R (4-bit)
Μετατροπή Αναλογικού σήματος σε ψηφιακό
Κυκλώματα μετατροπέων A/D:
- Μετατροπέας Flash (8-bit)

10.5.2
10.6
10.7
10.7.1
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(∆ΕΙΓΜΑ)

ΜΑΘΗΜΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΙ (510)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

ΩΡΑ

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

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από είκοσι-δύο (22) σελίδες.
Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α΄, Β΄, Γ΄).

Ο∆ΗΓΙΕΣ:

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίµιο το οποίο θα
επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
4. Τα σχεδιαγράµµατα µπορούν να σχεδιαστούν µε µολύβι.
5. ∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού, ή άλλου διορθωτικού
υλικού.
6. Στο τέλος του εξεταστικού δοκιµίου δίνεται τυπολόγιο.

Σελίδα 1 από 22
238

ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το µέρος Α΄ αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.
1. (α) Να δώσετε το µονό ψηφίο ισοτιµίας για τους πιο κάτω κώδικες:
(1) 1101

…..…………

(2) 1001

…..…………

(β) Έναν κύκλωµα ελέγχου ζυγού ψηφίου ισοτιµίας δέχεται τους πιο κάτω κώδικες.
Να επιλέξετε αν ο κάθε κώδικας είναι σωστός ή λανθασµένος.
(1) 11010100

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

(2) 11010110

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

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

2. (α) Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά σύγκρισης των λογικών οικογενειών.
(1) .……………………….……………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
(2) ……………………….……………..…………………………………………………..
...………………………………………………………………………………………..

(β) Από τις πιο κάτω προτάσεις, να επιλέξετε δύο (2) µειονεκτήµατα της λογικής
οικογένειας CMOS έναντι των άλλων λογικών οικογενειών:
(1) Έχουν µεγάλο περιθώριο θορύβου.
(2) Έχουν πολύ µικρή κατανάλωση ισχύος.
(3) Είναι ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισµό.
(4) Έχουν µεγάλο όγκο τρανζίστορ και άρα η πυκνότητα ολοκλήρωσης των
κυκλωµάτων είναι µικρότερη από άλλες λογικές οικογένειες.
(5) Η τάση τροφοδοσίας µπορεί να µην είναι σταθερή.
(6) Όλες οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται χωρίς τροφοδοσία.
…………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………...………………
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3. Ένας ασταθής πολυδονητής παράγει παλµούς µε συχνότητα f = 80 kHz και έχει
κύκλο δράσης d = 40 %. Να υπολογίσετε:
(α) Την περίοδο Τ των παλµών.

Τ= ………………………..
(β) Το χρονικό διάστηµα (tH) που ο παλµός εξόδου παραµένει στο λογικό 1.

tH = ……………………….

4. Να επιλέξετε τη σωστή απαντήση.
(α) Το SR 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 SR Φλιπ Φλοπ δεν έχει απαγορευµένη
κατάσταση.
………………………………………………………………………………………….
(β) Το JK Φλιπ Φλοπ βρίσκεται στην κατάσταση µνήµης (Memory), 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 µνήµης.
.………………………………………………………………………………………….
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5. (α) Να µετατρέψετε το JK Φλιπ Φλοπ του σχήµατος 1 σε Τ Φλιπ Φλοπ.

Σχήµα 1

(β) Να δώσετε τον ορισµό του «καταχωρητή».
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

6. Στην είσοδο του κυκλώµατος µετατροπέα D/A του σχήµατος 2, εφαρµόζεται ένα
ψηφιακό σήµα µε τιµή D3D2D1D0 = 0001. Να υπολογίσετε την τάση εξόδου Uout,
αν στο λογικό 1 αντιστοιχεί τάση +5 V και στο λογικό 0 τάση 0 V.

Σχήµα 2
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Uout = ……………………

7. (α) Μη επαναδιεγειρόµενος µονοσταθής πολυδονητής διεγείρεται στα θετικά µέτωπα
των παλµών διέγερσης και έχει χρόνο βολής 4 ms. Η σταθερή κατάσταση του
πολυδονητή είναι το λογικό 0.
Στο σχήµα 3 να σχεδιάσετε τα χρονικά διαγράµµατα των δύο (2) εξόδων του
πολυδονητή.

Σχήµα 3

(β) Να δώσετε δύο (2) εφαρµογές των µονοσταθών πολυδονητών.
(1) ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
(2) ……………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
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8. Στο σχήµα 4 δίνεται το λογικό σύµβολο του αποκωδικοποιητή από τον κώδικα BCD
στον κώδικα που ελέγχει έναν ενδείκτη 7- τµηµάτων.

Σχήµα 4
(α) Να δώσετε τον αριθµό που θα παριστάνει ο ενδείκτης 7-τµηµάτων αν ο κώδικας
BCD που εφαρµόζεται στην είσοδο του αποκωδικοποιητή είναι Α3Α2Α1Α0 = 0111.

Αριθµός = ………………………................

(β) Σε 7-τµηµατική µονάδα ένδειξης ανάβουν τα τµήµατα b, c, f, g και παριστάνεται
ένας αριθµός. Να επιλέξετε τον κώδικα εισόδου BCD που αντιστοιχεί στον
αριθµό αυτό:
(1) 0011
(2) 1000
(3) 0100
(4) 1100
(5) 0110

Κώδικας BCD = ……………………………….

9. Στο σχήµα 5 δίνεται το κύκλωµα Τ Φλιπ Φλοπ.

Σχήµα 5
Σελίδα 6 από 22
243

(α) Να αναφέρετε τι θα συµβεί στην έξοδο Q του Φλιπ Φλοπ όταν εφαρµόσουµε
παλµούς ωρολογίου (CLK).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(β) Να υπολογίσετε τη συχνότητα της εξόδου Q αν η συχνότητα των παλµών
ωρολογίου (CLK) είναι 100 kHz.

fQ = ……………………………..

10. Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις.
(α) Απαριθµητής αποτελούµενος από 8 Φλιπ Φλοπ µπορεί να κάνει αρίθµηση από
τον αριθµό 0 µέχρι τον αριθµό:
(1) 8
(2) 31
(3) 64
(4) 255
(5) 512
…………………………………………………………………………………………….
(β) Απαριθµητής µε µέτρο 40 αποτελείται από:
(1) 2 Φλιπ Φλοπ
(2) 6 Φλιπ Φλοπ
(3) 8 Φλιπ Φλοπ
(4) 16 Φλιπ Φλοπ
(5) 32 Φλιπ Φλοπ
…………………………………………………………………………………………….
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11. Στο σχήµα 6 δίνεται το λογικό σύµβολο ψηφιακού συγκριτή που συγκρίνει δύο
αριθµούς του 1-bit.

Σχήµα 6
Να δώσετε τις λογικές συναρτήσεις των τριών εξόδων του συγκριτή.
X = ………………………………………………………………………….
Y = ………………………………………………………………………….
Ζ = ………………………………………………………………………….

12. Στο σχήµα 7 δίνεται το λογικό σύµβολο αποπολυπλέκτη µιας γραµµής σε τέσσερις.

Σχήµα 7
Να συµπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα αληθείας του αποπολυπλέκτη (πίνακας 1):

Είσοδοι Επιλογής
S1

S0

0

0

0

1

1

0

1

1

Έξοδοι
D0

D1

D2

D3

Πίνακας 1
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ΜΕΡΟΣ Β΄ - Το µέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες.
13. Στο σχήµα 8 δίνεται το λογικό σύµβολο του αποκωδικοποιητή 2 bit σε 4 γραµµές.

Σχήµα 8
(α) Να συµπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα αληθείας του αποκωδικοποιητή
(πίνακας 2):

Α/Α

Είσοδοι
Α1

Α0

Έξοδοι
Υ3

Υ2

Υ1

Υ0

0
1
2
3
Πίνακας 2
(β) Να γράψετε τις λογικές συναρτήσεις των τεσσάρων (4) εξόδων του
αποκωδικοποιητή του σχήµατος 8.
Υ0 = …………………………………………………………………..
Υ1 = …………………………………………………………………..
Υ2 = …………………………………………………………………..
Υ3 = …………………………………………………………………..
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(γ) Στο σχήµα 9 δίνονται τα χρονικά διαγράµµατα του κώδικα που εφαρµόζεται
στην είσοδο του αποκωδικοποιητή του σχήµατος 8. Να σχεδιάσετε τα χρονικά
διαγράµµατα των τεσσάρων εξόδων του αποκωδικοποιητή Υ0, Υ1, Υ2 και Υ3.

Σχήµα 9
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14. ∆ίνεται το αναλογικό σήµα του σχήµατος 10.
Η συχνότητα δειγµατοληψίας είναι κάθε 10 µs και στο ψηφίο µε την ελάχιστη
σηµαντική αξία (LSB) αντιστοιχεί τάση ίση µε 1 V.
(α) Να το µετατρέψετε σε ψηφιακό σήµα 3-bit και να συµπληρώσετε τον πίνακα 3.

Σχήµα 10

Χρόνος
(µs)

Αναλογικό
Σήµα
(V)

Ψηφιακό Σήµα
D2

D1

D0

0
10
20
30
40
50
Πίνακας 3
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(β) Στο σχήµα 11 να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ψηφιακό σήµα.

Σχήµα 11

15. Στο σχήµα 12 δίνεται το λογικό σύµβολο και ο πίνακας αληθείας του πολυπλέκτη
µε 4 γραµµές εισόδου δεδοµένων και δύο γραµµές επιλογής εισόδου S0 και S1.

Σχήµα 12
(α) Να γράψετε τη λογική συνάρτηση της εξόδου (Υ) του πολυπλέκτη.

Υ = ……………………………………………………………………………
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(β) Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωµα του πολυπλέκτη.
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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 S0 και S1.
Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραµµα της εξόδου Υ του πολυπλέκτη.

Σχήµα 13
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16. Στο σχήµα 14 δίνεται το κύκλωµα ασύγχρονου δυαδικού απαριθµητή.

Σχήµα 14
(α) Να αναφέρετε την κατεύθυνση αρίθµησης του απαριθµητή.
……………………………………………………………………………………………
(β) Στο σχήµα 15 να σχεδιάσετε τα χρονικά διαγράµµατα των εξόδων Q του πιο
πάνω απαριθµητή για 6 παλµούς του ωρολογίου (CLK). Η αρχική κατάσταση
του απαριθµητή είναι RESET.

Σχήµα 15
(γ) Να συµπληρώσετε τον πίνακα λειτουργίας του κυκλώµατος του απαριθµητή του
σχήµατος 14 για 4 παλµούς του ωρολογίου (CLK) (πίνακας 4):

Ρολόι (CLK)
Α/Α
0

Q1

Q0

0

0

1
2
3
4
Πίνακας 4
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Το µέρος Γ΄ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες.
17. (α) ∆ίνονται οι τέσσερις τύποι καταχωρητών:
• ∆ιαδοχική είσοδος και διαδοχική έξοδος
• ∆ιαδοχική είσοδος και παράλληλη έξοδος
• Παράλληλη είσοδος και παράλληλη έξοδος
• Παράλληλη είσοδος και διαδοχική έξοδος
Να αναφέρετε τον τύπο καταχωρητή που θα χρησιµοποιούσατε για να
µετατρέψετε ένα ψηφιακό σήµα:
(1) Από παράλληλο σε σειριακό.
…………………………………………………………………………………………….
(2) Από σειριακό σε παράλληλο.
…………………………………………………………………………………………….
(β) Να υπολογίσετε πόσοι χρονικοί παλµοί απαιτούνται για να φορτωθεί σειριακά
και να βγει σειριακά ένα byte σε καταχωρητή των 8-bit.
…………………………………………………………………………………………….
(γ) Με τη χρήση του D Φλιπ Φλοπ του σχήµατος 16, να σχεδιάσετε έναν
καταχωρητή 4 bit µε διαδοχική είσοδο και παράλληλη έξοδο.

Σχήµα 16
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(δ) Να αναφέρετε δύο (2) πρακτικές εφαρµογές των καταχωρητών.
(1) …………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………....
(2) …………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………........

18. (α) Να δώσετε τον ορισµό του «ψηφιακού συγκριτή».
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
(β) Στο σχήµα 17 δίνεται το λογικό σύµβολο του ψηφιακού συγκριτή που συγκρίνει
δύο αριθµούς του 1-bit.

Σχήµα 17
Να συµπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα αληθείας του συγκριτή (πίνακας 5):

Είσοδοι
Α

Έξοδοι
Β

Χ

Υ

Ζ

Πίνακας 5
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(γ) Στο σχήµα 18 δίνονται τα χρονικά διαγράµµατα των εισόδων του ψηφιακού
συγκριτή 1-bit. Να σχεδιάσετε τα λογικά διαγράµµατα των τριών εξόδων του,
Χ, Υ και Ζ.

Σχήµα 18

------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ----------------------------
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ

Σελίδα 19 από 22
256

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
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 EXCLUSIVE OR

Y=A⊕B

Πύλη EXCLUSIVE NOR

Y=A⊕B

ΠΟΛΥΔΟΝΗΤΕΣ
Κύκλος Δράσης
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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: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (511)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 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
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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)

ΜΑΘΗΜΑ

: Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής (511)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: ……………………..

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : …………………..

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α΄, Β΄, Γ΄) σε δεκατρείς (13) σελίδες

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.
4. Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Το μέρος Α αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1. Στην εικόνα 1 δίνονται διάφορα πρόσωπα από την πλάγια όψη (προφίλ).
Να συμπληρώσετε κάτω από κάθε εικονιζόμενη πλάγια όψη προσώπου το
είδος του.
Εικόνα 1

(α)………………………

(β) ………………………

(γ) ……………………

(δ) ………………………………………………
2. Να αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις συστήνονται οι πιο κάτω τεχνικές στο
κομμωτήριο.
(α) Ντεκαπάζ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Στάρωμα
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2
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(γ) Πλύση (rinse)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(δ) Ντεκολορασιόν
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Να συμπληρώσετε στον πίνακα 1 τον ρόλο/δράση που έχουν τα πιο κάτω
συστατικά της βαφής:
Πίνακας 1
Συστατικά
οξειδωτικής/μόνιμης
βαφής.
(α) Χρωστική ουσία

(β) Αλκαλική ουσία
(αμμωνία)

Ρόλος/δράση

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

………………………………………………………………..
(γ) Νερό

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..
(δ) Άρωμα

………………………………………………………………..

4. Να αναφέρετε τέσσερα (4) είδη προσωρινών (παροδικών) βαφών που
κυκλοφορούν στο εμπόριο:
(α)………………………………................
(β) ………………………………………..
(γ) …………………………………………
(δ) …………………………………………
3
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5. (α) Να αναφέρετε δύο (2) περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το οξυζενέ H2 O2
(υπεροξείδιο του υδρογόνου) των 20 Vol (βαθμών/όγκων) στο
κομμωτήριο.
1.………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………
(β) Ένας πελάτης/ μια πελάτισσα με κάποιο ποσοστό λευκών μαλλιών,
επισκέπτεται το κομμωτήριο για βαφή.
Να περιγράψετε τη διαδικασία υπολογισμού του ποσοστού επί τοις
100 (%) των λευκών μαλλιών που έχει.
Να δώσετε ένα παράδειγμα.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Να συμπληρώσετε τα σημεία που σημειώνονται στην εικόνα 2
Εικόνα 2

4
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7. Να αναφέρετε:
(α) Δύο (2) τρόπους συντήρησης των ηλεκτρικών μηχανών κουρέματος στο
κομμωτήριο.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(β) Δύο κινδύνους από την χρήση κοπτικών εργαλείων χωρίς
απολύμανση/αποστείρωση.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
8. Να αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας
προκειμένου να δημιουργήσετε ένα νυφικό / βραδινό χτένισμα.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
9. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα 2

Τεστ / Δοκιμή

Πίνακας 2

Σκοπός του τεστ/δοκιμής

Τεστ ελαστικότητας

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

Τεστ πορότητας

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

Τεστ ασυμβατότητας

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

Τεστ ανάπτυξης χρώματος …………………………………...............................

5
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10. Να αναφέρετε ποια φυσικά χρώματα μαλλιών συμβολίζουν οι πιο κάτω
κωδικοί αριθμοί στην εικόνα 3
Εικόνα 3

11. (α) Με το χαρτί βάμματος ηλιοτροπίου μπορούμε να εξετάσουμε εάν μια
ουσία στη κομμωτική είναι όξινη ή αλκαλική.
Να συμπληρώσετε τα κενά στην πιο κάτω πρόταση.
Εάν μια ουσία είναι όξινη τότε το χαρτί βάμματος ηλιοτροπίου βάφεται
…………….. και εάν μια ουσία είναι αλκαλική τότε βάφεται ……………..
(β) Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τις τιμές pH (ΠΕ.ΧΑ)
οξύτητας ή αλκαλικότητας της στήλης Β:
Στήλη Α

Στήλη Β

α) Υγιές δέρμα και μαλλιά

pH 4,5 – 6,9

β) Αλκαλικό προϊόν περμανάντ

pH 5,5 – 5,6

γ) Ουδέτερο σαμπουάν

pH 7,5 – 9,5

δ) Όξινο προϊόν περμανάντ

pH
6
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7

12. Να αναφέρετε το αντίστοιχο ποσοστό επί τοις εκατό (%) των πιο κάτω
βαθμών/όγκων (Vol) οξυζενέ H2 O2 (υπεροξείδιο του υδρογόνου)
(α)

10 Vol (βαθμών)

…………………….%

(β)

20 Vol (βαθμών)

……………………%

(γ)

40 Vol (βαθμών)

……………………%

(δ)

30 Vol (βαθμών)

…………………….%

ΜΕΡΟΣ Β΄: Το μέρος Β αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Κυκλώστε το Σ για κάθε σωστή και το Λ για κάθε λανθασμένη πρόταση.
(α) Η παροδική (προσωρινή) βαφή διεισδύει στο φλοιό της τρίχας.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β) Οι ημιμόνιμες βαφές μπορούν να ανοίξουν το χρώμα των μαλλιών μέχρι
τρεις (3) τόνους.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ) Το τεστ αλλεργίας πρέπει να γίνεται μόνο όταν η πελάτισσα βάφει για
πρώτη φορά τα μαλλιά της.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ) Με τη χρήση θερμότητας στο Κομμωτήριο αυξάνουμε την ισχύ/δύναμη
των χημικών προϊόντων.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε) Η αναμεμειγμένη βαφή μπορεί να αντέξει χωρίς να αλλοιωθεί μέχρι δύο (2)
ώρες.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(στ) Οι ανεπιθύμητες ιριζέ (.2) αποχρώσεις εξουδετερώνονται με
ντορέ/χρυσές (.3) αποχρώσεις.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ζ) Οι ημιμόνιμες βαφές έχουν διάρκεια στα μαλλιά περίπου 6-8 λουσίματα.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
7
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(η) Το θειογλυκολικό οξύ που περιέχεται στη λοσιόν της περμανάντ/χημικού
ισιώματος βοηθά να σπάσουν/αποδυναμωθούν οι θειούχοι
δεσμοί/θειούχες αλυσίδες της τρίχας.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(θ) Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για το ίσιωμα διαρκείας,
εφαρμόζονται στο δέρμα της κεφαλής.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ι) Η κλίμακα του pH κυμαίνεται από το 0 - 14.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(κ) Με τη δοκιμή/έλεγχο ασυμβατότητας προσδιορίζουμε την παρουσία
μεταλλικών αλάτων στα μαλλιά.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(λ) Τα ξηρά και πορώδη μαλλιά απορροφούν δύσκολα τη βαφή και τη
λοσιόν της περμανάντ.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(μ) Το πιο ιδανικό σχήμα προσώπου για κόψιμο ή χτένισμα θεωρείται ότι
είναι το οβάλ.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ν) Κατά τη διάρκεια του κοψίματος τα μαλλιά συστήνεται να αραιώνονται
κοντά στις χωρίστρες.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ξ) Ο αφρός δίνει όγκο και κράτημα στο χτένισμα.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ο) Αν, κατά την περμανάντ, σπάσουν περίπου 20% - 30% θειούχες
αλυσίδες θα υπάρξει τέλειο αποτέλεσμα μπούκλας.
ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
14. (α) Μια πελάτισσα επισκέπτεται το κομμωτήριο για ανταύγειες ανοιχτού
χρώματος (11.1).
Να αναφέρετε δύο (2) αιτίες για το κάθε ένα από τα πιο κάτω λανθασμένα
αποτελέσματα, που πιθανόν να προκύψουν:
(1) Αποτέλεσμα ανομοιόμορφου χρώματος (σε μερικά σημεία το χρώμα
των μαλλιών ήταν σκούρο (νούμερο 8.4) και σε μερικά σημεία πάρα πολύ
ανοιχτό (νούμερο10.)
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Αιτία 1
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Αιτία 2
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
(2) Μαλλιά σπασμένα/καταστρεμμένα.
Αιτία 1
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Αιτία 2
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
(β) Μια πελάτισσα με ποσοστό λευκών μαλλιών 80% επισκέπτεται το
κομμωτήριο για βαφή. Επιθυμητό χρώμα 7.0.
Να αναφέρετε δύο (2) αιτίες για το κάθε ένα από τα πιο κάτω λανθασμένα
αποτελέσματα, που πιθανόν να προκύψουν:
(1) Λανθασμένη απόχρωση/ρεφλέ (7.1)
Αιτία 1
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Αιτία 2
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(2) Μη ικανοποιητική κάλυψη λευκών μαλλιών.
Αιτία 1
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Αιτία 2
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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15. Να εξηγήσετε τι συμβολίζουν οι πιο κάτω κωδικοί αριθμοί που αναγράφονται
σε μία βαφή:
(α)

3.32

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

3.
.3
. 2

(β) 9.21

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

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

9.
.2

………………………………………………………………………

. 1

……………………………………………………………………...

16. Μια πελάτισσα επισκέπτεται το κομμωτήριο για κόψιμο μαλλιών.
Να αναφέρετε οκτώ (8) σημαντικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η
κάρτα κοψίματος.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Το μέρος Γ αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.
17. (α) Να αναφέρετε:
(1) Τα βασικά/πρωτογενή χρώματα.
……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
10
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(2) Τα συμπληρωματικά / δευτερογενή χρώματα.
……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
(β) Στο σχήμα 1 δίνεται το Τρίγωνο της Χρωματομετρίας που χρησιμοποιείται
στην Κομμωτική.
Να συμπληρώσετε:
(1) Τις ζεστές και ψυχρές αποχρώσεις/ρεφλέ.
(2) Τις αποχρώσεις και το συμβολισμό τους, χρησιμοποιώντας τους
κωδικούς αριθμούς στην Κομμωτική.
Σχήμα 1

18. Μια πελάτισσα με φυσικά υαλώδη, χοντρά μαλλιά επισκέπτεται το
κομμωτήριο για να κάνει περμανάντ.
(α) Να δώσετε τη δύναμη της λοσιόν περμανάντ που θα χρησιμοποιήσετε.
………………………
(β) Να καταγράψετε την πορεία εργασίας που θα ακολουθήσετε.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

---------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ----------------

13
273

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (513)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Συνδέσεις
Γενικά περί συνδέσεων.
Τα μέσα σύνδεσης.
Κατηγορίες και είδη συνδέσεων.
Ηλώσεις
Γενικά – Μέρη μιας ήλωσης.
Πεδίο εφαρμογής των ηλώσεων.
Τυποποίηση.
Είδη ήλων.
Συμβολισμός των ήλων.
Διατάξεις ηλώσεων.
Καταπονήσεις των ηλώσεων.
Εκτέλεση των ηλώσεων.
Κακοτεχνίες κατά την εκτέλεση των ήλων.
Συνδέσεις με συναρμογή σύσφιγξη (Σφικτές συνδέσεις).
Γενικά.
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα.
Εκτέλεση της σύνδεσης.
Διαστάσεις συνδεόμενων μερών.
Άλλα είδη συνδέσεων με σύσφιγξη.
Κοχλιοσυνδέσεις.
Γενικά - Μέρη μιας κοχλιοσύνδεσης.
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα κοχλιοσυνδέσεων.
Κατηγορίες κοχλιών.
Περιγραφή κοχλιών.
Κατάταξη των σπειρωμάτων.
Γεωμετρικά στοιχεία κοχλία και περικοχλίου.
Τυποποίηση τριγωνικών σπειρωμάτων.
Τετραγωνικό σπείρωμα.
Τραπεζοειδές σπείρωμα.
Συμβολική σχεδίαση σπειρωμάτων.
Συμβολισμός κοχλιών στα σχέδια.
Είδη κοχλιών.
Ασφάλιση κοχλιοσυνδέσεων.
Περιπτώσεις χρήσης των αριστερόστροφων σπειρωμάτων.
Σφηνωτές συνδέσεις.
Γενικά.
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα σφηνωτών συνδέσεων.
Κατηγορίες σφηνωτών συνδέσεων.
Είδη σφηνών κατά μήκος.
Χαρακτηριστικές διαστάσεις σφηνών.
Πολύσφηνα.
Οδοντωτές εντομές.
Εγκάρσιες σφήνες.
Πολυγωνικές κατατομές.
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Συγκολλήσεις.
Γενικά.
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα συγκολλητών συνδέσεων.
Κατάταξη συγκολλήσεων.
Θέσεις κομματιών.
Προετοιμασία των άκρων.
Είδη ραφών.
Θέσεις συγκόλλησης.
Διαμόρφωση των συγκολλητών συνδέσεων.
Ελαστικές συνδέσεις – Ελατήρια.
Γενικά.
Είδη ελατηρίων.
Υλικά ελατηρίων.
Γεωμετρικά στοιχεία ελατηρίων.
Προσδιορισμός γεωμετρικών στοιχείων κυλινδρικών ελικοειδών ελατηρίων.
Παράδειγμα υπολογισμού γεωμετρικών στοιχείων.
Ελατήρια γραμμικά και μη γραμμικά.
Άξονες – Άτρακτοι.
Γενικά.
Διάκριση ατράκτου από άξονα.
Είδη ατράκτων.
Αξονική μετατόπιση των ατράκτων.
Υλικά των ατράκτων.
Τυποποίηση διαμέτρων και στροφών.
Υπολογισμός ατράκτων.
Απόσταση των εδράνων.
Στροφείς.
Γενικά.
Τριβή ολίσθησης – Δυσμενείς επιδράσεις – Τρόποι μείωσης της τριβής.
Περιγραφή και κατάταξη των στροφέων.
Χαρακτηριστικές διαστάσεις.
Μέση πίεση επιφάνειας.
Έδρανα.
Γενικά.
Κατάταξη των εδράνων.
Έδρανα ολίσθησης (κουζινέτα)
Έδρανα κύλισης (ρουλεμάν).
Λίπανση εδράνων.
Σύνδεσμοι.
Γενικά.
Περιπτώσεις χρησιμοποίησης των συνδέσμων.
Κατάταξη των συνδέσμων.
Γενικά χαρακτηριστικά των συνδέσμων.
Σταθεροί σύνδεσμοι.
Κινητοί σύνδεσμοι.
Λυόμενοι σύνδεσμοι.
Συμπλέκτης συνεκτικής εμπλοκής ή συμπλέκτης σιλικόνης.
Παράγοντες για την επιλογή του κατάλληλου είδους συνδέσμου.
Οδοντοκίνηση.
Γενικά περί μετάδοσης κίνησης.
Μέσα μετάδοσης της κίνησης.
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα της οδοντοκίνησης.
Θέσεις των ατράκτων και είδη οδοντωτών τροχών.
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Σχέση μετάδοση της κίνησης .
Οδοντωτοί τροχοί με παράλληλη οδόντωση.
Οδοντωτοί τροχοί με ελικοειδή οδόντωση.
Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί.
Ζευγάρι ατέρμονα κοχλία – οδοντωτού τροχού.
Ιμαντοκίνηση.
Γενικά.
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα των ιμαντοκινήσεων.
Είδη ιμαντοκινήσεων.
Είδη ιμάντων.
Είδη τροχαλιών.
Χαρακτηριστικές διαστάσεις ιμάντων.
Τυποποίηση.
Σχέση μετάδοσης κίνησης.
Περιφερειακή ταχύτητα.
Σχέση διαμέτρων και στροφών.
Ολίσθηση του ιμάντα.
Τόξο τύλιξης.
Τάνυση του ιμάντα.
Τροχοί τάνυσης.
Σχέση στροφών και διαμέτρων στη πραγματική λειτουργία.
Πλεονεκτήματα ιμαντοκίνησης με τραπεζοειδείς ιμάντες.
Πλεονεκτήματα ιμαντοκίνησης με οδοντωτούς ιμάντες.
Μήκος του ιμάντα.
Ενεργό, μέσο, εξωτερικό και εσωτερικό μήκος των ιμάντων.
Αλυσοκίνηση.
Γενικά.
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα αλυσοκίνησης.
Αλυσίδες – Αλυσοτροχοί.
Κατασκευαστικά στοιχεία αλυσοτροχών αλυσίδων με ρόλους.
Διατάξεις αλυσοκίνησης.
Κλάδοι αλυσοκίνησης.
Τόξο εμπλοκής.
Τάνυση της αλυσίδας.
Σχέση μεταξύ στροφών και δοντιών – Σχέση μετάδοσης.
Μέγιστη περιστροφική ταχύτητα μικρού αλυσοτροχού.
Τροχοί αναστολής.
Σκοπός των τροχών αναστολής.
Είδη τροχών αναστολής.
Μηχανισμοί.
Γενικά.
Μηχανισμός στροφάλου.
Μηχανισμός ταχείας επιστροφής.
Μηχανισμός έκκεντρου.
Μηχανισμός σταυρού Γενεύης (ή σταυρού Μάλτας).
Μηχανισμός τεσσάρων ράβδων.
Μέσα στεγανότητας.
Γενικά.
Στυπειοθλίπτες με στεγανωτικό υλικό.
Είδη στεγανωτικών υλικών.
Τσιμούχες.
Στεγανοποίηση χωρίς στεγανωτικό υλικό.
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Λιπαντικά.
Σκοπός της λίπανσης.
Κατάταξη των λιπαντικών.
Ιξώδες (Viscosity).
Κατάταξη ορυκτελαίων κατά SAE.
Κατάταξη ορυκτελαίων κατά AGMA.
Κατάταξη ορυκτελαίων κατά API και κατά ACEA.
Κατάταξη ορυκτελαίων κατά ISO.
Κατάταξη των γράσων κατά HLGI.
Πολύτυπα λάδια (Multigrade).
Συνθετικά λάδια.
Στοιχεία μεταφοράς ρευστών (Σωληνώσεις).
Γενικά.
Βασικές προδιαγραφές κατασκευής σωληνώσεων.
Χαρακτηριστικά στοιχεία σωλήνων.
Ονομαστική διάμετρος.
Είδη υλικών για σωλήνες.
Τρόπος κατασκευής.
Ποιότητες υλικών.
Τυποποίηση.
Πίεση λειτουργίας, ονομαστική πίεση, πίεση δοκιμής.
Διάκριση των σωληνώσεων.
Ένωση των σωλήνων.
Είδη παρεμβυσμάτων.
Όργανα των σωληνώσεων.
Τύμπανα.
Γενικά.
Είδη τυμπάνων.
Τρόποι στήριξης των τυμπάνων.
Διάμετρος και μήκος τυμπάνων τύλιξης συρματόσχοινων.
Πάχος τοιχώματος.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
Μάθημα: Στοιχεία Μηχανών (513)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και οκτώ (8) σελίδες.
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
Δίνεται τυπολόγιο σε ξεχωριστό φύλλο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Δώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 - 6 να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση.
1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για μια μόνιμη σύνδεση είναι:
(α) Οι ήλοι
(β) Οι κοχλίες
(γ) Τα ελατήρια
(δ) Οι σφήνες.
2. Στο σχήμα 1 φαίνεται σε τομή η σύνδεση δύο χαλύβδινων ελασμάτων με τη βοήθεια
καρφιού. Αν η δύναμη διάτμησης F = 3200 N και το εμβαδό διατομής του καρφιού
Α = 40 mm2 η διατμητική τάση (τ) που αναπτύσσεται στο καρφί είναι:
(α) 800 Ν/mm2
(β) 180 Ν/mm2
(γ) 80 Ν/mm2
(δ) 750 Ν/mm2
3. Στις αυτογενείς συγκολλήσεις τα συνδεόμενα κομμάτια
(α) είναι από το ίδιο υλικό και ίδιο συγκολλητικό υλικό.
(β) έχουν διαφορετικό υλικό.
(γ) έχουν το ίδιο υλικό και διαφορετικό συγκολλητικό υλικό.
(δ) έχουν διαφορετικό υλικό και διαφορετικό συγκολλητικό υλικό.
4. Τα συνθετικά υλικά χρησιμοποιούνται στην κατασκευή οδοντοτροχών, όταν βασικό
κριτήριο επιλογής είναι:
(α) Η αντοχή
(β) Η σκληρότητα
(γ) Η αθόρυβη λειτουργία
(δ) Η μακροζωία.
5. Με το μηχανισμό στροφάλου στις μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ)
επιτυγχάνουμε:
(α) Μετατροπή της ευθύγραμμης παλινδρομικής κίνησης σε περιστροφική κίνηση.
(β) Μετατροπή της περιστροφικής κίνησης σε ευθύγραμμη παλινδρομική κίνηση.
(γ) Τη στήριξη του στροφάλου.
(δ) Αύξηση της ταχύτητας του πιστονιού.
6. Ένα από τα πλεονεκτήματα της αλυσοκίνησης είναι:
(α) Θετικότητα μετάδοσης της κίνησης.
(β) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης να έχει κάποιο μηχανισμό λίπανσης.
(γ) Θορυβώδες σύστημα.
(δ) Η ευθυγράμμιση των αλυσοτροχών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
ομαλή λειτουργία του συστήματος.
7. Για τις πιο κάτω προτάσεις να βάλετε σε κύκλο το ορθό αν η πρόταση είναι ορθή και
το λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
(α) Ο κελυφωτός σύνδεσμος ανήκει στους σταθερούς συνδέσμους.
Ορθό

Λάθος

(β) Οι ιμαντοκινήσεις εκμεταλλεύονται το φαινόμενο τριβής μεταξύ ιμάντα και
τροχαλίας για την μετάδοση κίνησης.
Ορθό

Λάθος
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8. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β.
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Μετρικό σπείρωμα (Μ)

α. Χρησιμοποιείται για γενική χρήση

2. Σπείρωμα Whitworth W

β. Έχει γωνία κορυφής α = 55°

3. Τριγωνικό σπείρωμα

γ. Χρησιμοποιείται σε κοχλίες κίνησης

4. Λεπτό σπείρωμα

δ. Χρησιμοποιείται για μεγάλα φορτία
ε. Έχει γωνία κορυφής α = 60°

9. Να αναφέρετε τις δύο κατηγορίες των εδράνων.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Να κατονομάσετε τα αριθμημένα στοιχεία του μηχανισμού στροφάλου που
φαίνονται στο σχήμα 2.

1 ...........................................
2............................................
3............................................
4............................................

Σχήμα 2
11. Να γράψετε δύο σκοπούς που εξυπηρετεί η λίπανση στα διάφορα μηχανήματα.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Να αναφέρετε τέσσερα (4) παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών των
ιμαντοκινήσεων σε μηχανολογικές κατασκευές.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Τα έδρανα ολίσθησης, ανάλογα με τις δυνάμεις που παραλαμβάνουν, το είδος της
τριβής που αναπτύσσεται τον τρόπο λειτουργίας και το είδος του λιπαντικού,
κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες.
Να αναφέρετε τις κατηγορίες αυτές.
 Ανάλογα με τις δυνάμεις που παραλαμβάνουν:
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ανάλογα με το είδος της τριβής που αναπτύσσεται:
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους:
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ανάλογα με το είδος του λιπαντικού:
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Η ολίσθηση μεταξύ ιμάντα και τροχαλίας είναι πάντοτε μειονέκτημα. Σε κάποιες
περιπτώσεις όμως αποτελεί πλεονέκτημα. Να σχολιάσετε το λόγο που αποτελεί
πλεονέκτημα.
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
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15. Για τη σύνδεση που φαίνεται στο σχήμα 3 να προσδιορίσετε τη διάμετρο
που πρέπει να έχουν οι κοχλίες, αν η επιτρεπόμενη διατμητική τάση είναι
τ = 80 N/mm2.

Σχήμα 3
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
16. Ένα έδρανο κύλισης (ρουλεμάν) χαρακτηρίζεται από ένα αριθμό και σε μερικές
περιπτώσεις δίπλα από τον αριθμό υπάρχουν και γράμματα.
Για το έδρανο κύλισης με αριθμό 6010 2Z/RS, να υπολογίσετε
(α) τη διάμετρο των ατράκτων στην οποία θα τοποθετηθεί το έδρανο κύλισης και
(β) να εξηγήσετε τον συμβολισμό των γραμμάτων.

(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) 2Z: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Να αναφέρετε τέσσερα (4) πλεονεκτήματα των ιμαντοκινήσεων με τραπεζοειδείς και
με οδοντωτούς ιμάντες.
Τραπεζοειδείς ιμάντες:
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οδοντωτοί ιμάντες:
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Σε ένα ανυψωτικό, το οποίο αποτελείται από ένα ζεύγος οδοντοτροχών με απόσταση
αξόνων a = 270 mm, πρέπει να κατασκευαστεί ο κινούμενος τροχός που φαίνεται στο
σχήμα 4. Από τον κινητήριο τροχό είναι γνωστά ο αριθμός δοντιών Ζ1= 46 και η
διάμετρος της περιφέρειας κεφαλής da1= 216 mm.
Ζητούνται:
(α) το modul των δύο τροχών
(β) ο αριθμός των δοντιών Ζ2 του κινούμενου τροχού
(γ) η διάμετρος da2 της περιφέρειας κεφαλής του κινούμενου τροχού
(δ) οι διάμετροι των αρχικών περιφερειών d1 και d2
(ε) το ύψος δοντιού h και των δύο οδοντοτροχών.

Σχήμα 4
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Τύποι υπολογισμού των στοιχείων παράλληλων οδοντοτροχών
συστήματος μοντούλ.
Α/Α Ζητούμενο στοιχείο
1

Μοντούλ

2

Περιφερειακό βήμα

3

Αριθμός δοντιών

4

Αρχική διάμετρος

5

Διάμετρος κεφαλών

6
7
8
9
10

Διάμετρος ποδιών
Ακτινική ελευθερία
Ύψος δοντιού
Ύψος κεφαλής
Ύψος ποδιού

11 Πάχος δοντιού
12 Απόσταση κέντρων

Τύπος υπολογισμού
d
p d
m   a
 z z2
 d  da
p  m 

z
z2
d  d da  2m

z 
m
p
m
pz
d  mz 
 da  2m

da  d  2m  m  z  2 
df  d  2  m  c   d  2,5m
c  0,25m
h  2m  c  2,25m
ha  m
hf  m  c  1,25m
p m
s 
 1,5708m
2
2
d  d2 m  z1  z 2 
a 1

2
2

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ------------------------------
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
Ήλοι



F
  
A

F
  
A

Κοχλιοσύνδεσεις



Άξονες - Άτρακτοι

d  365 3
i

Οδοντοκίνηση

P
n. 

n1 d 02

n2 d 01

1 

i

n1 Z 2

n2 Z1

  d1  n1
60
θ1  180  2 

Rr
ημβ 
1 2
Ιμαντοκίνηση

θ2  180  2 

Rr
1 2
θ1  θ2  180  2 
ημβ 

L=θ1  r+θ 2  R+2Ο1 2  συνβ , θ=
i

Αλυσοκίνηση

n1 d 2

n2 d1

i

1 

  d1  n1

π
θ  rad
180

60

n1 Z 2

n2 Z 1
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (515)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ –ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
1.1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
1.2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.
1.3 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ.
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
2.1 ΘΈΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΊΑΣ
2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΊΑΣ
2.3 ΦΩΤΙΣΜΌΣ
2.4 ΑΕΡΙΣΜΌΣ
2.5 ΕΠΊΠΛΩΣΗ
2.3 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - HAZARD ANALYSIS
CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP)
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
3.3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP
3.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
4.2 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
4.3 ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.4 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.5 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)
4.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5. P.O.S
5.1 ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΊΑΣ
5.2 ΈΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ
6. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ.
6.1 ΟΡΙΣΜΌΣ
6.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ.
6.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΧΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ.
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6.4 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
6.5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
7. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ.
7.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
7.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ.
7.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΑΠΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
7.4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
7.5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
7.6 ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ.
8. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.
8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
8.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ
ΠΕΛΑΤΗ.
8.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
8.4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.
8.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
8.6 ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ.
9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΟΤΩΝ.
9.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΩΝ.
9.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
9.3 ΕΙΔΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ.
9.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
9.5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΩΝ.
9.6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΤΩΝ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ.
9.7 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΤΩΝ.
10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ.
10.1 ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΧΏΡΟΥ.
10.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ.
10.3 ΔΙΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΧΏΡΟΥ.
ΠΑΡΆΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΏΝ ΚΑΙ ΠΟΤΏΝ.
11. ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ.
11.1 ΔΕΞΊΩΣΗ ΚΟΚΤΈΙΛ.
11.2 ΜΠΟΥΦΈ.
11.3 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.
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12. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
12.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
12.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.
12.3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.
13. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΣΑΓΙΑ
13.1 ΟΡΙΣΜΌΣ
13.2 ΠΑΡΆΘΕΣΗ ΜΕ ΤΣΑΓΙΈΡΑ
13.3 ΠΑΡΆΘΕΣΗ ΑΠΌ ΜΠΟΥΦΈ
14. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
14.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
14.2 ΑΧΡΉΣΤΕΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
14.3 ΑΓΟΡΆ ΝΈΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
15 ΟΡΟΛΟΓΙΑ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γ’ ΕΤΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
16 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΥ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ.
16.1 ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ.
16.2 ΤΡΟΠΟΙ (ΣΤΥΛ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ/ΣΤΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ
16.3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ ΣΕ ΠΙΑΤΟ.
17 ΖΥΜΑΡΙΚΑ.
17.1 ΤΥΠΟΙ ΡΥΖΙΩΝ.
17.2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΙΛΑΦΙΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΤΟ.
17.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΡΙΖΟΤΟ.
17.4 ΦΡΕΣΚΙΑ ΖΥΜΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ.
17.5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΕΣΚΙΑ ΖΥΜΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ.
17.6 ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ.
18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΝΟΥ.
18.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ.
18.2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ “ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ” ΚΑΙ “Α ΛΑ ΚΑΡΤ” ΜΕΝΟΥ.
19 ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΠΟΥΦΕ.
19.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΠΟΥΦΕ.
19.2 ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ.
19.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ, ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ.
19.4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ,
ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ.
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20 ΚΟΚΤΕΙΛ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ.
20.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΦΑΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΚΤΕΙΛ.
20.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ.
20.3 ΚΑΝΑΠΕ.
20.4 ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ.
20.5 ΑΛΜΥΡΑ.
20.6 ΓΛΥΚΑ ΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ.
20.7 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ.
21 ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ.
21.1 ΣΑΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ.
21.2 ΣΑΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΑΤΟ
22 ΟΡΟΛΟΓΙΑ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(ΔΕΙΓΜΑ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (515)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δεκαέξι (16) σελίδες.
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
1.

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

2.

Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.

3.

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για τις απαντήσεις, να
χρησιμοποιηθούν οι σελίδες 15 και 16.
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ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 48)
1. Να συνδυάσετε τους τύπους ρυζιού που σας δίνονται στη στήλη Α΄ με την χρήση
τους στη στήλη Β΄.
Α/Α

ΣΤΗΛΗ Α΄

Α/Α

ΣΤΗΛΗ Β΄

1
2
3
4

Μακρύκοκκο
Αρμπόριο
Μπασμάτι
Γλασέ

Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ

Σούπες, γεμιστά, γλυκά
Ρατατούι
Ριζότο
Σούσι
Ρύζι πιλάφι
Γιουβέτσι
Ινδική και Ασιατική κουζίνα

ΣΤΗΛΗ Α΄

1

2

3

4

ΣΤΗΛΗ Β΄

2. Να ονομάσετε οκτώ (8) είδη ζυμαρικών, ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθος.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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3. Να κατονομάσετε τέσσερις (4) παράγοντες που διέπουν την παρουσίαση της σαλάτας
σε πιατέλα.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Να απαντήσετε Σωστό, εάν συμφωνείτε, ή Λάθος, εάν διαφωνείτε με τις πιο κάτω
προτάσεις.
Το ξύσμα εσπεριδοειδών χρησιμοποιείται για να δώσει άρωμα στην
φρέσκια ζύμη ζυμαρικών.

Σ

Λ

Τα ξηρά ζυμαρικά τα οποία δεν θα σερβιριστούν αμέσως, κρυώνονται,
στραγγίζονται, στη συνέχεια λαδώνονται με λίγο λάδι, στραγγίζονται
και φυλάγονται στο ψυγείο.
Ο όρος αλ τέντε (al dente) σημαίνει ότι τα ζυμαρικά είναι ψημένα σε
ζωμό.
Τα φρέσκα ζυμαρικά πρέπει να βράζουν σε πολύ κοχλαστό αλατισμένο
νερό.

5. Να ονομάσετε τα τέσσερα (4) μέρη από τα οποία αποτελείται ένα καναπεδάκι και
να επεξηγήσετε το σκοπό του κάθε μέρους.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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6. Οι Κινέζοι ασχολήθηκαν με την τέχνη της μαγειρικής για αιώνες, από την
προσεκτική επιλογή των καταλληλότερων υλικών μέχρι τη χρήση
συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων.
Να κατονομάσετε οκτώ (8) βασικές τεχνικές κοψίματος που χρησιμοποιούνται
στην κινέζικη κουζίνα.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Στις πιο κάτω φωτογραφίες απεικονίζονται ειδικά σκεύη σερβιρίσματος.

Ποιο ειδικό φαγητό σερβίρεται με το καθένα από τα πιο κάτω σκεύη.
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8. Να ονομάσετε τις τρεις (3) κατηγορίες αλκοολούχων ποτών που χρησιμοποιούνται
στην παρασκευή Φλαμπέ.
Να επιλέξετε δύο από τα πιο κάτω αλκοολούχα ποτά για την κάθε κατηγορία:
Ρούμι (Rum), Γραντ Μαρνιέ (Grand Marnier), Πορτ (Port), Μπενεδικτίνη
(Benedictine), Μπράντι (Brandy), Κουμανταρία (Commandaria).
α) ………………………………………..
i) ……………………………………

ii) ……………………………………

β) ………………………………………..
i) ……………………………………

ii) ……………………………………

γ) ………………………………………..
i) ……………………………………

ii) ……………………………………

9. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
Η καθιέρωση των Φλαμπέ έγινε το 1894 στο εστιατόριο “Café de Paris” στο
Μόντε Κάρλο από τον Henry Charpentier. Ενώ ετοίμαζε μια δική του παρασκευή
με κρέπες, πρόσθεσε οινόπνευμα στο τηγάνι και αυτό άναψε φωτιά κατά λάθος.
Το γεγονός αυτό έγινε μέσα στο εστιατόριο μπροστά από το τραπέζι…….
α) της πριγκίπισσας της Γαλλίας Σουζέτ.
β) του πρίγκιπα της Γαλλίας Λουδοβίκου.
γ) του πρίγκιπα της Ουαλίας Εδουάρδου.
δ) της Βασίλισσας της Αγγλίας Βικτώριας.
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10. Η οργάνωση και η προετοιμασία του εστιατορίου για παράθεση, περιλαμβάνει μια σειρά από
εργασίες, οι οποίες πρέπει να γίνονται καθημερινά.
Να αναφέρετε τέσσερα (4) καθήκοντα που πρέπει να γίνονται από τους τραπεζοκόμους στο
εστιατόριο πριν την παράθεση.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
11. Να απαντήσετε Σωστό, εάν συμφωνείτε, ή Λάθος, εάν διαφωνείτε με τις πιο κάτω
προτάσεις που αφορούν την μέθοδο παράθεσης από «γκέριντον».
α)

Η μέθοδος «γκέριντον» έχει Γαλλική προέλευση.

β)

Η λέξη «γκέριντον» είναι Γαλλική και δηλώνει τραπεζάκι
που χρησιμοποιείται μόνο για το σερβίρισμα φαγητών.

γ)

Η παράθεση από «γκέριντον» ήταν πολύ δημοφιλής κατά
τον 19ο αιώνα.

δ)

Η μέθοδος αυτή στη σημερινή εποχή εφαρμόζεται κυρίως
σε επιχειρήσεις πολυτελείας.
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12. Να αντιστοιχίσετε τα ειδικά φαγητά της στήλης Α΄ με τα συνοδευτικά υλικά τους της στήλης Β΄.
Α/Α

ΣΤΗΛΗ Α΄

Α/Α

ΣΤΗΛΗ Β΄

1

Σούπα με κρέας

Α

Φρυγανιές με μαύρο ψωμί,
βούτυρο, πιπέρι καγιέν, μύλο
πιπεριού, λεμόνι και ταπάσκο

2

Σαλιγκάρια

Β

Φέτες ψωμιού
αλειμμένες
με
ελαιόλαδο

3

Κρύος αστακός

Γ

Μαύρο ψωμί και βούτυρο

4

Στρείδια

Δ
Ε

1. ____

σε ροδέλες
σκόρδο
και

Φέτα λεμονιού, μύλος πιπεριού,
φρυγανιές από μαύρο ψωμί,
βούτυρο και κρεμμύδι
Φρυγανιές
(Blinis),
βούτυρο
κρεμμύδι και φέτα λεμονιού

ΣΤ

Καπηράκια σε κύβους (croûtons)

Ζ

Σάλτσα μαγιονέζα

2. ____

3. ____

4. ____

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΜΕΡΟΣ Β΄ (μονάδες 32)
13. Τα πιο κάτω υλικά είναι απαραίτητα για την παρασκευή της συνταγής εσκαλόπ
πανέ (escalope pane) με τη μέθοδο του ξέβαθου τηγανίσματος.
Φρυγανιά αλεσμένη, αλάτι, μοσχαρίσιο σίρλοιν, 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.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
14. Η παρουσίαση φαγητού στο πιάτο δεν μπορεί να είναι τυχαία. Πρέπει να
ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες.
α) Να καταγράψετε οκτώ (8) γενικούς κανόνες παρουσίασης φαγητού σε
πιάτο.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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β) Στο ξενοδοχείο στο οποίο εργάζεστε ως αρχιμάγειρας, θα εορταστεί η
επέτειος των 50 χρόνων λειτουργίας του, παραθέτοντας ένα επίσημο δείπνο
(gala dinner).
(i)

Να επιλέξετε μία από τις δύο μεθόδους παρουσίασης φαγητού σε πιάτο
για το δείπνο.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(ii)

Να γράψετε τα χαρακτηριστικά της μεθόδου που θα χρησιμοποιήσετε.

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

15. Είστε ο Διευθυντής Τροφίμων και Ποτών και θα πρέπει να οργανώσετε μια δεξίωση
κοκτέιλ για μια παρουσίαση βιβλίου που θα γίνει στο ξενοδοχείο στο οποίο
εργάζεστε. Να ετοιμάσετε ένα κατάλογο που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α)

Τέσσερα (4) είδη εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της
δεξίωσης κοκτέιλ.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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β)

Να περιγράψετε τη διαδικασία οργάνωσης, προετοιμασίας και διεξαγωγής
της πιο πάνω δεξίωσης κοκτέιλ.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
16. Εργάζεστε στη θέση του Γενικού Διευθυντή σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων και
θέλετε να προσλάβετε ένα Αρχιμπάρμαν (Head Barman).
α)

Να αναφέρετε οκτώ (8) απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι
υποψήφιοι για τη θέση του Αρχιμπάρμαν (Head Barman).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

β)

Να καταγράψετε οκτώ (8) καθήκοντα που θα αναθέσετε στον Αρχιμπάρμαν
(Head Barman) τον οποίο θα προσλάβετε.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ (μονάδες 20)
17. Το θέμα του μπουφέ, η παρουσίαση και επιλογή των φαγητών που περιλαμβάνει
ένα μπουφέ, δεν μπορεί να είναι τυχαία και αυθόρμητη. Τα φαγητά πρέπει να
χαρακτηρίζονται από κάτι κοινό και να εξυπηρετούν κάποιο συγκεκριμένο στόχο.
α)

Να επεξηγήσετε τους τρεις (3) βασικούς παράγοντες που καθορίζει το
θέμα του μπουφέ.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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β)

Να ονομάσετε τέσσερα (4) κρέατα που έχουν κυρίαρχη θέση στην κυπριακή
κουζίνα.

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

γ)

Η χρήση των αλλαντικών στην παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα ήταν
σημαντική.
Να ονομάσετε τέσσερα (4) παραδοσιακά κυπριακά αλλαντικά.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
δ)

Η μακρά ιστορία της Ελλάδας διαμόρφωσε μια κουζίνα μοναδική στο είδος
της με μεγάλη ποικιλία φαγητών επηρεαζόμενη από διάφορα μέρη του
κόσμου.
Να αναφέρετε τις έξι (6) βασικές επιρροές που συνέτειναν στην
διαμόρφωση της Ελληνικής Κουζίνας.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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18. Θα πρέπει να οργανώσετε ένα ιατρικό ολοήμερο συνέδριο για εκατό πενήντα (150)
συνέδρους στο ξενοδοχείο στο οποίο εργάζεστε. Για την επιτυχία του συνεδρίου
θα πρέπει να γίνουν οι πιο κάτω ενέργειες:
α)

Να ετοιμαστεί ένας κατάλογος με οκτώ (8) είδη απαραίτητου εξοπλισμού για
την αίθουσα του συνεδρίου.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
β)

Να αναφέρετε και να επεξηγήσετε στον διοργανωτή τους τέσσερις (4)
διαφορετικούς τρόπους διαρρύθμισης της αίθουσας.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
γ)

Να εισηγηθείτε και να αιτιολογήσετε ποιος κατά την άποψη σας είναι ο πιο
κατάλληλος τρόπος διαρρύθμισης της αίθουσας, για το συγκεκριμένο
συνέδριο.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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δ)

Να περιγράψετε τέσσερις (4) διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόσουν οι
τραπεζοκόμοι για την ετοιμασία και σερβίρισμα μεσημεριανού γεύματος στους
συνέδρους.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Σελίδα 15 από 16
304

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Σελίδα 16 από 16
305

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (518)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Εξεταστικό δοκίμιο: Αποτελείται από πέντε (5) διαβαθμισμένες ασκήσεις /ερωτήσεις διαφόρων τύπων
οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν όλες.
Η αρίθμηση των παραγράφων δεν αντιστοιχεί με την αρίθμηση των κεφαλαίων του βιβλίου της
Λογιστικής (Λογιστική Γ΄ Λυκείου έκδ. ΥΑΠ 2017)
Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.

Χρηματοοικονομική Λογιστική - Financial Accounting
Ι.

Βιομηχανικές επιχειρήσεις (Manufacturing accounts)
1.
2.
3.
4.
5.

ΙΙ.

Μετοχικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης – ΜΕΠΕ ( Φύση, κεφάλαιο,
αποθεματικά και δανεισμός)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΙΙΙ.

Εισαγωγή/Χαρακτηριστικά ΜΕΠΕ
Είδη Μετοχικών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
Ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
Μετοχικό κεφάλαιο (Share capital)
Κατηγορίες Μετοχών (Types of Shares)
Αποθεματικά (Reserves)
Έκδοση Μετοχών (Public issue, rights issue, Bonus issue)
Μερίσματα (Dividends)
Ομόλογα/Χρεόγραφα (Debentures, bonds)

Μετοχικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης- Παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων
1.
2.
3.
4.

IV.

Λογαριασμός Παραγωγής (Manufacturing account)
Κατηγορίες δαπανών παραγωγής
Αρχικό κόστος (Prime cost) και κόστος παραγωγής
Ημικατεργασμένα Προϊόντα (work in progress)
Κέρδος από την παραγωγή (Manufacturing Profit)

IAS 1 – Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
Statement of Profit or Loss
Statement of Changes in Equity
Statement of Financial Position

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών (Financial Ratio Analysis)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εισαγωγή
Κατηγορίες Αριθμοδεικτών
Υπολογισμός και ανάλυση Αριθμοδεικτών
Δείκτες Απόδοσης (ή Κερδοφορίας)-Profitability Ratios
Δείκτες Ρευστότητας - Liquidity Ratios
Δείκτες Δραστηριότητας - Use of assets or Activity Ratios
Δείκτες Μόχλευσης – Solvency (long term liquidity) Ratios
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Διοικητική Λογιστική - Management Accounting
V.

Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis)
1.
2.
3.
4.
5.

VI.

Εισαγωγή - Μεταβλητά κόστη (Variable Cost) - Σταθερά κόστη (Fixed Cost)
Συνεισφορά (Contribution) και η σημασία της στη Διοικητική Λογιστική
Ανάλυση και υπολογισμός του Νεκρού Σημείου
Επιδιωκόμενο κέρδος (Breakeven and target profit)
Διάγραμμα Νεκρού Σημείου (Graphical Presentation of BEP)

Αξιολόγηση Επενδύσεων Κεφαλαίου (Capital Investment Appraisal)

1.
2.
3.
4.
5.

Η ανάγκη αξιολόγησης επενδύσεων κεφαλαίου (investment appraisal)
Μέθοδοι αξιολόγησης Επενδυτικών επιλογών
Μέθοδος της Μέσης Απόδοσης (Accounting Rate of Return - ARR)
Μέθοδος Επανείσπραξης (Payback Period)
Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value-NPV)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ................................................ 2019

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και των τριών μερών Α΄, Β΄ και Γ΄



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής



Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού/ταινίας



Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο των απαντήσεων και όχι στο εξεταστικό
δοκίμιο



Να μην αναφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία στις απαντήσεις σας, μέσα στο
τετράδιο



Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται καθαρά στο τετράδιο των απαντήσεών σας



Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου επισυνάπτεται τυπολόγιο τεσσάρων (4) σελίδων
με τους αριθμοδείκτες.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
Ερώτηση 1
Η εταιρεία ΤΡΟΟΔΟΣ ΛΤΔ έχει Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών
4 000 000 €2 η μια.
Την 1η Ιανουαρίου 2018 η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας
ΤΡΟΟΔΟΣ ΛΤΔ ήταν:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

€
1.780.000
950.000
2.731.000

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο: Μετοχές των €2 η μια
Αποθεματικό Από Έκδοση Μετοχών
Μη διανεμηθέντα κέρδη
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

2.000.000
150.000
350.000
2.500.000
231.000
2.731.000

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 συνέβησαν τα ακόλουθα
γεγονότα που σχετίζονται με το μετοχικό κεφάλαιο:
i.
Την 1η Ιανουαρίου η εταιρεία προσέφερε στο κοινό 1 500 000 Κοινές Μετοχές με τιμή
€2,10 ανά μετοχή.
ii.
Στις 20 Ιουλίου η εταιρεία προέβη σε έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών με την
αναλογία 1 προς 10 στην τιμή €2,20 ανά μετοχή.
iii.
Την 1η Νοεμβρίου η εταιρεία προέβη σε έκδοση Μετοχών Δώρου με την αναλογία 1
προς 20 Μετοχές που κατείχε χρησιμοποιώντας μέρος από το Αποθεματικό από
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
iv.
Η εταιρεία πλήρωσε Μέρισμα €0,08 ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου. Όλες οι μετοχές
δικαιούνται για το μέρισμα.
Ζητείται:
α) Να δείξετε τις ημερολογιακές εγγραφές για τις πιο πάνω συναλλαγές.
(Μ. 22/100)
β) Να ετοιμάσετε τους Λογαριασμούς Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών και
Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών.
(Μ. 06/100)
γ) Να δείξετε την τροποποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας,
μετά από την πραγματοποίηση των πιο πάνω συναλλαγών.
(Μ. 04/100)
δ) Να υπολογίσετε τον αριθμό των μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί στις 31 Δεκεμβρίου
2018.
(Μ. 02/100)
Σύνολο Μονάδων Μέρους Α΄ 34/100
Σελίδα 2 από 7
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Ερώτηση 1
Το πιο κάτω Ισοζύγιο ετοιμάστηκε με βάση τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας
“ΘΑΛΕΙΑ ΛΤΔ” την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
223

Ισοζύγιο της Εταιρείας “ΘΑΛΕΙΑ ΛΤΔ”
την 31 Δεκεμβρίου 2017
Χρέωση
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
€
Πωλήσεις
Αγορές
Αρχικό Απόθεμα Εμπορευμάτων
Μισθοί Πωλητών
Μισθοί μόνιμων υπαλλήλων
Μεταφορικά Πωλήσεων
Γενικά Έξοδα
Τόκοι Ομολογιακού Δανείου
Φήμη και Πελατεία
Κτήρια
Εμπορικά Αυτοκίνητα
Εξοπλισμός Γραφείου
Χρεώστες
Πιστωτές
Τράπεζα
100 000 Κοινές Μετοχές €1 η μια
80 000 6% Προνομιούχες Μετοχές €1 η μια
10% Ομολογιακό Δάνειο
Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών
Γενικό Αποθεματικό
Αδιανέμητα κέρδη 1/1/2017
Πληρωμένο Μέρισμα Προνομιούχων Μετοχών
Προμέρισμα Κοινών Μετοχών

Πίστωση
€
750.000

446.000
32.000
83.000
57.000
24.000
45.000
5.000
100.000
169.000
45.000
25.000
60.000
42.000
66.000
100.000
80.000
100.000
36.000
40.000
16.300
4.800
2.500
1.164.300

1.164.300

Σημειώσεις:
1. Απόθεμα Εμπορευμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2017 €54.000
2. Να υπολογίσετε αποσβέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017:
i. Κτήρια €4.000
ii. Εμπορικά Αυτοκίνητα €9.000
iii. Εξοπλισμός Γραφείου €5.000
3. Οι τόκοι του ομολογιακού δανείου πληρώνονται κάθε έξι μήνες, στις 30 Ιουνίου και στις
31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου
4. Να γίνει πρόβλεψη Εταιρικού Φόρου €25.000
Σελίδα 3 από 7
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5. Να μεταφέρετε στο Γενικό Αποθεματικό €20.000
Ζητείται:
α) Να συντάξετε την Κατάσταση Κερδοζημιών της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με το λογιστικό Πρότυπο IAS1
(Μ. 16/100)
β) Να συντάξετε την Κατάσταση Μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με το λογιστικό Πρότυπο IAS1
(Μ. 06/100)
.
Σύνολο Μονάδων 22/100
Ερώτηση 2
Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για την παραγωγή και την πώληση 10 000
μονάδων της Zita, ενός εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ηλεκτρονικών
συσκευών:
€ ανά μονάδα
Άμεσες πρώτες ύλες

8

Άμεσα Εργατικά

2

Άλλα μεταβλητά έξοδα

1

Σταθερό κόστος

4

Κέρδος

5

Τιμή Πώλησης

20

Ζητείται να υπολογίσετε:
α) Το Νεκρό Σημείο σε μονάδες
β) Το Νεκρό Σημείο σε έσοδα από πωλήσεις
γ) Το περιθώριο ασφαλείας
(Μ. 11/100)
Σύνολο Μονάδων Μέρους Β΄ 33/100
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ερώτηση 1
Τα πιο κάτω στοιχεία έχουν εξαχθεί από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας “ΕΡΑΤΩ ΛΤΔ”,
την 31 Δεκεμβρίου 2017:
€
Μετοχικό Κεφάλαιο:
1 000 000 Κοινές Μετοχές, €1 η κάθε μια
Γενικό Αποθεματικό
Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
Χρεώστες
Απόθεμα Εμπορευμάτων 31/12/2017
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Ταμείο & Τράπεζα
Βραχυπρόθεσμο Παθητικό
Πιστωτές
Γραμμάτια Πληρωτέα
Εταιρικός Φόρος για το έτος 2017
Πωλήσεις τοις μετρητοίς
Σύνολο Πωλήσεων
Απόθεμα Εμπορευμάτων 1/1/2017
Αγορές με πίστωση
Αγορές τοις μετρητοίς
Μικτό Κέρδος για το έτος 2017
Καθαρό Κέρδος για το έτος 2017

1.000.000
100.000
500.000
120.548
110.000
4.452
265.000
265.000
49.315
3.185
62.500
900.000
2.000.000
50.000
295.890
644.110
1.000.000
500.000

Σημείωση: Τρέχουσα αξία Κοινής Μετοχής (τιμή αγοράς) €1,50.
Ζητείται: Να υπολογίσετε τους πιο κάτω Αριθμοδείκτες:
α) Μέσης Διάρκειας Λαμβανομένων Πιστώσεων σε μήνες

(Μ. 2/100)

β) Άμεσης Ταμειακής Ρευστότητας

(Μ. 2/100)

γ) Μικτού Κέρδους

(Μ. 2/100)

δ) Μέσης Διάρκειας Χορηγουμένων Πιστώσεων σε ημέρες

(Μ. 2/100)
(Σύνολο Μονάδων 8/100)
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Ερώτηση 2
Το πιο κάτω Ισοζύγιο ετοιμάστηκε με βάση τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας
“ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΤΔ” στις 31 Δεκεμβρίου 2017, μετά από τη σύνταξη των τελικών
λογαριασμών.
Ισοζύγιο της Εταιρείας “ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΤΔ”
στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Τράπεζα
Ταμείο
Χρεώστες
Αυτοκίνητα
Γενικό Αποθεματικό
Κτήρια
Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο
Κεφάλαιο - Κοινές Μετοχές
Αδιανέμητα Κέρδη 31/12/2017
Έπιπλα
Εξοπλισμός Γραφείου
Τελικό Απόθεμα Εμπορευμάτων 31/12/2017
5% Ομολογιακό Δάνειο
Φήμη & Πελατεία
Τόκοι Ομολογιακού Δανείου Οφειλόμενοι
Πρόβλεψη Εταιρικού Φόρου
Πιστωτές
Ενοίκια Προπληρωμένα

Χρέωση
€
187.000
10.000
80.000
100.000

Πίστωση
€

100.000
1.800.000
50.000
2.000.000
130.000
150.000
250.000
120.000
400.000
100.000
5.000
25.000
90.000
3.000
2.800.000

2.800.000

Ζητείται:
Να συντάξετε την κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με το λογιστικό Πρότυπο IAS1
(Μ. 13/100)
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Ερώτηση 3
Ο Δώρος Αγαπητός εξετάζει εάν θα αγοράσει ένα νέο μηχάνημα για το εργαστήριο του. Το
μηχάνημα θα κοστίσει €12.000 και θα χρησιμοποιηθεί για πέντε χρόνια. Οι ακόλουθες
ταμειακές ροές σχετίζονται με το μηχάνημα:
Έσοδα
€

Έξοδα
€

1ος Χρόνος

8.000

4.000

2ος Χρόνος

8.500

5.000

3ος Χρόνος

7.000

4.000

4ος Χρόνος

5.000

3.000

5ος Χρόνος

3.000

1.000

Σημειώσεις:
Το τρέχον κόστος κεφαλαίου είναι 10%. Όλα τα έξοδα πληρώνονται και τα έσοδα
εισπράττονται την τελευταία ημέρα κάθε οικονομικού έτους.
Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τους πίνακες της παρούσας αξίας ύψους €1 προς 10%:
10%
1ος Χρόνος

0,909

2ος Χρόνος

0,826

3ος Χρόνος

0,751

4ος Χρόνος

0,683

5ος Χρόνος

0,621

Ζητείται:
α) Να υπολογίσετε την Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) αγοράς του νέου μηχανήματος
(Μ. 07/100)
β) Να ενημερώσετε τον Αγαπητό εάν πρέπει να επενδύσει στο νέο μηχάνημα (Μ. 05/100)
(Σύνολο Μονάδων 12/100)
Σύνολο Μονάδων Μέρους Γ΄ 33/100
Γενικό Σύνολο Μονάδων 100/100

----- ΤΕΛΟΣ -----
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ – ACCOUNTING RATIOS
Δείκτες Απόδοσης (ή Κερδοφορίας) – Profitability Ratios
(i) Δείκτης Μεικτού Περιθωρίου ή Μεικτού Κέρδους (Gross Profit Margin)
Δείκτης Μεικτού Κέρδους =

ό έ

100

ή

%

100

Gross Profit margin =

(ii) Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin)
ό έ

Δείκτης Καθαρού Κέρδους =

100

Net Profit margin =

100

ή

%

%

(iii) Δείκτης Απόδοσης Απασχολούμενων - Επενδυμένων Κεφαλαίων
(Return on Capital Employed-ROCE)
a) Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων =
ROCE =

𝒃𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆

ά έ

𝝅𝝆𝜾𝝂

ύ

&

∗

ό ό

& ό

έ

∗
ί

x 100 = %

100

*or operating profit
ά έ

(b) Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων =
ROCE** =

𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓

𝝁𝜺𝝉ά
ύ

&

ό ό

& ό
ά

x 100

%

100

** Or Return on Equity or Return on shareholders’ funds (ROSF)

1
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Δείκτες Ρευστότητας – Liquidity Ratios
(i) Δείκτης Κυκλοφοριακής (ή Γενικής) Ρευστότητας (Current Ratio)
ό

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας =

ό

ό

ώ

Current ratio =
(ii) Δείκτης Πραγματικής (ή Ειδικής) Ρευστότητας (Acid Test or Quick ratio)
ό

Δείκτης Πραγματικής Ρευστότητας =

ό

έ

ό

ώ

Acid Test (or Quick ratio) =

Δείκτες Δραστηριότητας – Activity Ratios (Use of assets)
(i) Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Inventory Turnover)
ό

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων =

Ό

ά

⋯ 𝜑𝜊𝜌έ𝜍

? times

Inventory Turnover =
Average inventory

έ

ή

Opening closing /2

(ii) Μέση Περίοδος Είσπραξης (Average collection period)
Μέση περίοδος είσπραξης =

ώ
ή

ί

365 𝜇έ𝜌𝜀𝜍
365 𝑑𝑎𝑦𝑠

Average collection period =

? 𝜇έ𝜌𝜀𝜍

? 𝑑𝑎𝑦𝑠

(iii) Μέση Περίοδος Πληρωμής (Average payment period)
Μέση περίοδος πληρωμής =

έ
έ

ί

365 𝜇έ𝜌𝜀𝜍

? 𝜇έ𝜌𝜀𝜍

365 𝑑𝑎𝑦𝑠 =? Days

Average payment period =

2
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Δείκτες Χρέους ή Μόχλευσης (Solvency Ratios)
(i) Δείκτης Μόχλευσης
Δείκτης Μόχλευσης =

Gearing ratio =

ό
ύ

ώ
έ

∗
∗∗

∗
ί

100

∗∗

100

⋯%

⋯%

3
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ΜΕΡΟΣ Β΄

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Β1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (450)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1 Δυνάμεις, σύνθεση, ανάλυση και ισορροπία δυνάμεων
1.1 Η δύναμη και τα χαρακτηριστικά της – Είδη δυνάμεων – Ορισμοί
1.1.1 Η δύναμη και τα χαρακτηριστικά της
1.1.2 Είδη δυνάμεων
1.1.3 Σύστημα δυνάμεων
1.2 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων
1.2.1 Ισορροπία δυνάμεων – Ισορροπούσα δύναμη – Συνθήκες ισορροπίας
δυνάμεων – Ορισμοί
Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων με κοινό σημείο εφαρμογής
1.2.2.1 Με τη μέθοδο του δυναμοπολυγώνου και παραλληλογράμμου γραφικά
1.2.2.1 Με την αναλυτική μέθοδο
2. Ροπή δύναμης και τριβή
2.1 Περιστροφή σωμάτων – Δυνάμεις ως αιτία περιστροφικής κίνησης
2.1.1 Ροπή δύναμης – Ορισμός
2.1.2 Ζεύγος δυνάμεων και ροπή ζεύγους δυνάμεων
2.1.3 Ορισμός της ροπής δύναμης ως προς σημείο. Εφαρμογές της ροπής δύναμης
στη μηχανική (τροχαλίες, μοχλοί, μηχανισμοί
2.2 Τριβή
2.2.1 Εισαγωγή – Βασικές έννοιες και ορισμοί
2.2.2 Νόμοι της τριβής
2.2.3 Συντελεστής τριβής
2.2.4 Τριβή σε οριζόντιο επίπεδο
3. Δομή και ιδιότητες μεταλλικών και μη μεταλλικών υλικών
3.1 Kύρια χαρακτηριστικά , ιδιότητες και τυποποίηση για τα μεταλλικά υλικά
κατασκευών (χάλυβας, σίδηρος, αλουμίνιο, χαλκός και εμπορικά κράματά τους)
3.2 Κύρια χαρακτηριστικά, ιδιοτήτες και τυποποίηση για τα μη μεταλλικά υλικά
κατασκευών (πολυμερή, ξύλο, γυαλί).
3.3 Ημικατεργασμένα μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά .
3.4 Θερμικές επεξεργασίες των μεταλλικών υλικών.
3.5 Σύνδεση μεταλλικών υλικών και συνθετικών υλικών (μόνιμες και λυόμενες
συνδέσεις).
4. Αντοχή υλικών
4.1 Αντοχή Υλικών
4.2 Σκοπός της Αντοχής Υλικών
4.3 Βασικές έννοιες της Αντοχής Υλικών
4.3.1 Φορτία – παραμορφώσεις
4.3.1.1 Ελαστικές – Πλαστικές παραμορφώσεις
4.3.1.2 Τρόποι καταπόνησης των σωμάτων
4.4 Καταπόνηση σε εφελκυσμό και θλίψη
4.4.1 Η έννοια της τάσης – Τάση εφελκυσμού και θλίψης
4.4.2 Ο Νόμος του Hooke
4.4.3 Το διάγραμμα εφελκυσμού για το μαλακό χάλυβα – Διάγραμμα φορτίου και
επιμήκυνσης, για το μαλακό χάλυβα – Δοκιμή αντοχής εφελκυσμού
4.4.4 Υπολογισμός τάσεων και παραμορφόσεων σε άξονες υπό θλίψη και
εφελκυσμό . Ορισμός και επεξήγηση του συντελεστή ασφαλείας .
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5. Βασικοί υπολογισμοί στη Μηχανική
5.1 Παραδείγματα καταπόνησης σε κάμψη στις μηχανολογικές κατασκευές
5.2 Δοκοί
5.2.1 Ορισμός – Ταξινόμηση των δοκών
5.2.2 Παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών των δοκών σε κατασκευές
5.2.3 Στήριξη των δοκών – Είδη στήριξης των δοκών
5.2.4 Τύποι δοκών, με βάση το είδος στήριξής τους
5.2.5 Εξωτερικά φορτία (δυνάμεις) στις δοκούς
5.2.6 Αντιδράσεις στα σημεία στήριξης της δοκού
6. Κατεργασίες υλικών για την παραγωγή προϊόντων
6.1 Διαμόρφωση μεταλλικών υλικών
6.1.1 Διαμόρφωση των μεταλλικών υλικών χωρίς κοπή ( γενική περιγραφή μεθόδων)
Χύτευση , σφυρηλάτηση ,κυλινδροποίηση ,ολκή – συρματοποίηση , κοίλανση
διέλαση , εξέλαση , περιώθηση ,Τύπωση ,Συγκόλληση – συγκολλητές κατασκευές
6.1.2 Διαμόρφωση των μεταλλικών υλικών με κοπή, στο εφαρμοστήριο ( Γενική
περιγραφή εργαλείων και μεθόδων)
6.1.3 Διαμόρφωση των μεταλλικών υλικών με κοπή, στο μηχανουργείο ( Γενική
περιγραφή των εργαλειομηχανών και προιόντων που μπορούν να παραχθούν)
6.1.4 Ποιότητα τελικής επιφάνειας (stainless steel, αντιολισθητικό, κτλ).
Επιχρίσματα, επιμεταλλώσεις.
6.2 Μέθοδοι επεξεργασίας – μορφοποίησης των συνθετικών υλικών
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)

Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (450)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΑ (3) ΜΕΡΗ (ΜΕΡΟΣ Α, Β
ΚΑΙ Γ) και έξι (6) σελίδες.

Διάρκεια εξέτασης δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.

Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο τετράδιο απαντήσεων.

2.

Όλες οι απαντήσεις να γίνουν με μολύβι.

3.

Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής.

4.

Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού.

322

ΜΕΡΟΣ Α΄: Δώδεκα (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) Nm
(β) kg
(γ) N/mm
(δ) Ν
2. Η ισορροπούσα δύναμη:
(α) Έχει την ίδια φορά με τη συνισταμένη.
(β) Έχει το ίδιο μέγεθος με τη συνισταμένη.
(γ) Δέν έχει το ίδιο μέγεθος με τη συνισταμένη.
(δ) Αντικαθιστά τη συνισταμένη.
3. Ένα από τα πιο κάτω στοιχεία δεν είναι πρώτη ύλη για την παρασκευή των
συνθετικών υλικών:
(α) Ασβέστιο
(β) Άνθρακας
(γ) Φυσικό αέριο
(δ) Ρυτίνη
4. Τρεις δυνάμεις F1 = 25 Ν, F2 = 20 Ν και F3 = 15 Ν με κοινό σημείο εφαρμογής,
δρουν στην ίδια ευθεία. Το μέγεθος της συνισταμένης τους είναι:
(α) R = 80 Ν
(β) R = 60 Ν
(γ) R = 5 Ν
(δ) R = 35 Ν
5. Σώμα βάρους W = 400 Ν. κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.
Αν η δύναμη τριβής που αναπτύσσεται = 200 Ν, τότε ο συντελεστής τριβής μ
μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι:
(α)
μ = 10 Ν
(β)
μ = 0,5
(Υ)
μ=2
(δ)
μ = 0,2
6. Το μηχανικό στοιχείο που καταπονείται σε στρέψη είναι :
(α) Ο άξονας ηλεκτρικού κινητήρα.
(β) Το έμβολο υδραυλικού ανυψωτήρα αυτοκινήτου.
(γ) Ο πείρος του εμβόλου μιας μηχανής εσωτερικής καύσης.
(δ) Το συρματόσχοινο ρυμούλκησης αυτοκινήτων.
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7. Να γράψετε τον ορισμό της χύτευσης.

8. Να εξηγήσετε τι είναι η επινικέλλωση.

9. Να αναφέρετε τι είναι μόνιμες και τι λυόμενες συνδέσεις. Να γράψετε ένα
παράδειγμα για την καθεμιά.
10. Να αναφέρετε τον σκοπό των θερμικών επεξεργασίων των μεταλλικών υλικών.

11. Να κατονομάσετε τους τρεις (3) τρόπους στήριξης των δοκών που φαίνονται
στο Σχήμα 1.

………………………….

…………………………

………………………

Σχήμα 1

12. Να συπληρώσετε τα κενά της πιο κάτω πρότασης, επιλέγοντας την κατάλληλη
λέξη από την παρένθεση.
(ελαστικότητα, ολκιμότητα, ελαττώνουν, αυξάνουν, διαφοροποιούν)
Η ικανότητα των υλικών και ιδιαίτερα των μεταλλικών υλικών να ..............................
το μήκος και ταυτόχρονα να ……………………….. το εμβαδό διατομής τους χωρίς
να ραγίζουν ονομάζεται ............................... .
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ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες
13. Να κατονομάσετε τις διάφορες ζώνες και σημεία που εμφανίζονται στο
διάγραμμα εφελκύσμου στο Σχήμα 2 .

Σχήμα 2
14. Να αναφέρετε τέσσερις (4) μεθόδους διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών
χωρίς κοπή και δύο (2) χαρακτηριστικά προιόντα που παράγονται με την
κάθε μέθοδο.
15. Να κατονομάσετε τέσσερα (4) μεταλλικά υλικά και να αναφέρετε δύο (2)
ιδιότητες και δύο ( 2) χρήσεις για το καθένα.

16. Να αναφέρετε τις τρεις (3) βασικές κατηγορίες των συνθετικών υλικών
και να γράψετε τα δύο (2) βασικότερα χαρακτηριστικά της κάθε
κατηγορίας.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

17. Ο κλιμακωτός άξονας που φαίνεται στο Σχήμα 3 καταπονείται σε θλίψη
από κάθετη δύναμη F = 60 kN. Να υπολογίσετε:
(α) την τάση θλίψης στην διατομή Φ20
(β) την τάση θλίψης στην διατομή Φ40
(γ) την ολική επιβράχυνση του άξονα, αν το μέτρο ελαστικότητας είναι
Ε = 2 Χ 105 N/mm2

Σχήμα 3
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18. Να υπολογίσετε με την αναλυτική μέθοδο, το μέγεθος και τη διεύθυνση
(τη γωνία θ που σχηματίζει με τον άξονα Χ) της συνισταμένης R, των
δυνάμεων F1, F2 και F3 που φαίνονται στο Σχήμα 4.
(συν45° = ημ45° = 0,707, συν60 °= 0,5, ημ60° = 0,866)

Σχήμα 4

-

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΙΙ (453)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ






Δημιουργική εικονογράφηση
o

Δημιουργική χρήση υλικών, τεχνικών και διαδικασιών στην εικονογράφηση

o

Πειραματισμός με μικτά υλικά

Εμπορική εικονογράφηση - Συσκευασία
o

Εφαρμογές εικονογράφησης

o

Συσκευασία


Σημεία φυγής



Η φόρμα μέσα από τον κύβο



Προοπτική αναπαράσταση



Τρισδιάστατος χώρος

o

Εικονογράφηση αναπτύγματος συσκευασίας

o

Εφαρμογή λογότυπου και κειμένου

Εμπορική εικονογράφηση - Διαφήμιση
o

Εικονογράφηση σειράς διαφημίσεων

o

 Δομή
 Άξονες / Κλίσεις / Αναλογίες
 Τόνος
 Φόρμα
 Χρώμα
 Υφή
Εφαρμογή σλόγκαν

Oδηγίες: Οι εξεταζόμενοι / ες να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα υλικά:
Σετ μαύρων και χρωματιστών μολυβιών, σετ μαύρων και χρωματιστών μαρκαδόρων,
πενάκια, μπογιές (ακουαρέλες ή/και τέμπερες), πινέλα, παλέτα, δοχείο με νερό,
σβηστήρι, ξύστρα και χαρτοταινία.
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•
•
•
•

3. Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.

και η αφίσα δεν επιστρέφονται.

Σελίδα 1 από 2

2. Το διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο), το εξεταστικό δοκίμιο

ως βοηθητικό μέσο.

1. Να χρησιμοποιήσετε το διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο)

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ένα φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3
Μια έγχρωμη Αφίσα Α3
Ένα διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο) μεγέθους Α3
Ένα έντυπο Α3 (χαρτονάκι), στο οποίο να συμπληρωθούν τα στοιχεία του/της
και να επισυναφθεί στο φύλλο σχεδίασης, στο τέλος της εξέτασης.

O/H κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• Το εξεταστικό δοκίμιο

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΣΕΛΙΔΕΣ

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού: τρεις (3) ώρες

ΜΑΘΗΜΑ
: ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΙΙ (453)
HMEΡΟΜΗΝΙΑ
:
ΩΡΑ		:

(ΔΕΙΓΜΑ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α' ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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Να αποδώσετε τον τίτλο χρωματικά όπως απεικονίζεται στην αφίσα.

Το διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο), το οποίο σας δόθηκε, να χρησιμοποιηθεί ως

•

•

Το διαφανές φύλλο δε θα τύχει αξιολόγησης.

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

•

•

που σας δόθηκαν.

βοηθητικό μέσο για αντιγραφή και μεταφορά τυπογραφικών και εικαστικών στοιχείων

Η σύνθεσή σας να περιέχει τον τίτλο « ΚΑΛΗΜΕΡΑ! » (σελίδα 2).

Μπορείτε, εάν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε ανάμεικτα υλικά.

τη σύνθεση (αφίσα) με χρώμα στο φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3 που σας δόθηκε.

Να οργανώσετε με επιμέλεια τη σχεδιαστική επιφάνεια, απεικονίζοντας ρεαλιστικά

•

•

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

στην επιφάνεια του φύλλου σχεδίασης, μεγέθους Α3.

Να σχεδιάσετε, με υλικά της επιλογής σας, τη σύνθεση (αφίσα) που σας δόθηκε,

ΘΕΜΑ: Εικονογράφηση Αφίσας : « ΚΑΛΗΜΕΡΑ! »

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΑΛΗΜ

TITΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

100 μονάδες

30 μονάδες

30 μονάδες

4. Απόδοση των αποχρώσεων, των αντιθέσεων και της φωτοσκίασης
της σύνθεσης.
5. Απόδοση της εικονογράφησης (αφίσας) με εκφραστικό και ζωντανό
χαρακτήρα.

20 μονάδες

10 μονάδες

2. Απόδοση των αναλογιών των αντικειμένων και των επιπέδων
της σύνθεσης.
3. Απόδοση της φόρμας, του όγκου, της υφής καθώς και της προοπτικής
αλλοίωσης των αντικειμένων της σύνθεσης.

10 μονάδες

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.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σελίδα 2 από 2

!
Α
Ρ
Ε

331

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) (457)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Προστασία από τις τάσεις επαφής
 Κίνδυνοι σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
- Επικίνδυνες βλάβες σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση
- Τάσεις επαφής και ηλεκτροπληξία
- Ο ρόλος της γείωσης και είδη γειώσεων
 Άνθρωπος και ηλεκτρική εγκατάσταση
- Επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα
- Πρόληψη ηλεκτροπληξίας
- Προστασία από ηλεκτρική εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός λειτουργίας
Γενικές έννοιες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 Μονοφασική παροχή και τελικά κυκλώματα
- Μονοφασική παροχή σε κατοικία
- Μηχανισμοί παρεμβολής
- Βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- Γείωση και τελικά κυκλώματα
 Μονοφασική Ηλεκτρική εγκατάσταση
- Μηχανισμοί προστασίας MCB/RCD
- Μονοφασικός Πίνακας Διανομής
- Κυκλώματα φωτισμού
- Κυκλώματα πριζών
- Κύκλωμα ηλεκτρικής κουζίνας
- Κύκλωμα ηλεκτρικού θερμοσίφωνα
Ηλεκτρική εγκατάσταση πολυκατοικίας
 Ηλεκτρολογικές εργασίες πολυκατοικίας
- Προσωρινή παροχή ρεύματος και εργασίες του κυρίως εργολάβου
- Εκσκαφές και κεντρική γείωση ηλεκτρικής εγκατάστασης
- Σημάδεμα πλάκας και στερέωση κουτιών
- Σωληνώσεις και βοηθητικά κουτιά ορόφων
- Καλωδιώσεις και συρματώσεις
- Εναέρια και υπόγεια παροχή ρεύματος
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
- Εγκατάσταση εξαρτημάτων (διακόπτες, ρευματοδότες κτλ)
- Συνδέσεις στους πίνακες διανομής και Εγκατάσταση φωτιστικών
- Έλεγχος και επιθεώρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης
 Τηλεφωνική εγκατάσταση πολυκατοικίας
- Πρόνοιες κανονισμών για τηλεφωνικές εγκαταστάσεις
- Σχέδια κατόψεων οικοδομής
- Σχέδια σωλήνωσης, καλωδίωσης και διασύνδεσης
- Σωλήνες και τηλεφωνικά καλώδια
- Κατανεμητές και τηλεφωνικές πρίζες
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Γείωση και προστασία ηλεκτρικής εγκατάστασης
 Μέθοδοι προστασίας ηλεκτρικής εγκατάστασης
- Προστασία με άμεση γείωση – Σύστημα γείωσης TT
- Προστασία με γείωση μέσω του ουδετέρου – Σύστημα γείωσης TNCS
- Προστασία μέσω αυτόματων διακοπτών διαφυγής ρεύματος (RCD)
 Κατασκευαστικά στοιχεία εγκαταστάσεων γείωσης
- Τεχνητή γείωση και ηλεκτρόδια γείωσης
- Αγωγός γείωσης και ισοδυναμικές συνδέσεις
- Σημεία που πρέπει να γειώνονται
Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης
 Έλεγχοι ηλεκτρικής εγκατάστασης και γιατί γίνονται
- Λόγοι που επιβάλλουν τον έλεγχο και πότε γίνεται
- Οπτικός έλεγχος
- Έλεγχος συνέχειας των αγωγών γείωσης
- Έλεγχος βραχυκυκλώματος, Μετρήσεις μόνωσης, Έλεγχος πολικότητας
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των προστατευτικών διατάξεων
- Έλεγχος χρόνου διακοπής αυτόματου διακόπτη διαρροής RCD
Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 Τροφοδότηση εργοστασίου και ηλεκτρικές παροχές
- Υποσταθμοί διανομής και Κεντρική παροχή εργοστασίου
- Εφεδρική γεννήτρια και διακόπτης εναλλαγής παροχής
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε εργοστάσιο
- Τριφασικοί πίνακες και τριφασικοί αποζεύκτες
 Συστήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων
- Μεταλλικοί σωλήνες ηλεκτρολόγων (αναφορά)
- Μεταλλικά κανάλια και Μεταλλικές σχάρες καλωδίων
- Γείωση σε βιομηχανική εγκατάσταση
 Καλώδια βιομηχανικών εγκαταστάσεων
- Θωρακισμένα και Υπόγεια καλώδια
- Επιλογή κατάλληλου καλωδίου – Υπολογισμός διατομής
- Επιλογή μέσων προστασίας
- Σύνδεση – εγκατάσταση – τερματισμός καλωδίων
 Φωτισμός σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Κυκλώματα φωτισμού και Φωτισμός ασφαλείας
- Είδη φωτιστικών και τρόποι εγκατάστασης
- Λαμπτήρες και φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης
 Λειτουργία συστήματος βελτίωσης του Σ.Ι.
- Έτοιμη εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης του Σ.Ι.
- Τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες, εκκινητές και αποζεύκτες
 Αντικεραυνική προστασία
- Χαρακτηριστικά κεραυνών και Βασικά μέρη αλεξικέραυνων
- Τύποι αλεξικέραυνων για την προστασία κτηρίων και κανονισμοί
- Κίνδυνος από βηματική τάση
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Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης
 Θέρμανση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Τρόποι θέρμανσης μιας κατοικίας
- Απώλειες θερμότητας σε μια κατοικία και τρόποι εξοικονόμηση ενέργειας
- Παράγοντες για επιλογή της πιο κατάλληλης θέρμανσης
 Ηλεκτρική εγκατάσταση θέρμανσης με θερμοσυσσωρευτές
- Θερμοσυσσωρευτές και Διατίμηση εκτός αιχμής
- Σχετικοί Κανονισμοί
- Μηχανισμοί προστασίας και ενεργοποίησης της παροχής
- Σχέδια κάτοψης και πίνακα διανομής
 Ηλεκτρική εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό
- Τύποι και περιγραφή κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό
- Μηχανήματα, εξαρτήματα και όργανα ελέγχου
- Μονογραμμικά και πολυγραμμικά σχέδια λεβητοστασίου
- Σωληνώσεις και σύρματα
Εγκαταστάσεις συστημάτων ασθενών ρευμάτων
 Σύστημα δομημένης καλωδίωσης κτηρίων
- Χρήση της δομημένης καλωδίωσης
- Σύμβολα και σχέδια
- Εργαλεία και όργανα
- Καλώδια, εξαρτήματα και τερματισμός καλωδίων
 Σύστημα προειδοποίησης πυρκαγιάς
- Βασικοί τύποι συστημάτων προειδοποίησης πυρκαγιάς
- Αρχή λειτουργίας του συστήματος
- Σύμβολα και σχέδια
- Σωλήνες, καλώδια και τερματισμός καλωδίων
- Μέρη και εξαρτήματα του συστήματος
 Σύστημα συναγερμού
- Βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος
- Σύμβολα και σχέδια
- Σωλήνες και καλώδια
- Μέρη και εξαρτήματα του συστήματος
 Θυροτηλεόραση
- Αρχή λειτουργίας του συστήματος
- Σύμβολα και σχέδια
- Σωλήνες και καλώδια
- Μέρη και εξαρτήματα του συστήματος
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ (457)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΩΡΑ

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

Το εξεταστικό δοκίμιο μαζί με το τυπολόγιο αποτελείται από δεκατρείς (13)
σελίδες. Τα μέρη του εξεταστικού δοκιμίου είναι τρία (Α΄, Β΄, 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.
5. Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνονται βοηθητικοί πίνακες και
τυπολόγιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 4 μονάδες.
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. Ακτινωτό κύκλωμα ρευματοδοτών που προστατεύεται με μικροδιακόπτη 32Α,
μπορεί να καλύψει επιφάνεια μέχρι:
α) 20 m2
β) 50 m2
γ) 75 m2
δ) 100 m2
2. Η χωρητικότητα των καλωδίων μεταξύ των κατανεμητών ενός
τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε μια οικοδομή στην Κύπρο, σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές, πρέπει να είναι τουλάχιστον:
α) ίση με το ήμισυ των αρχικά προβλεπόμενων αναγκών.
β) ίση με τις αρχικά προβλεπόμενες ανάγκες.
γ) διπλάσια από τις αρχικά προβλεπόμενες ανάγκες.
δ) τριπλάσια από τις αρχικά προβλεπόμενες ανάγκες.
3. Ένας από τους ελέγχους που πρέπει να διενεργείται σε μια ηλεκτρική
εγκατάσταση μετά την αποπεράτωσή της και με ενεργοποιημένη την παροχή,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, είναι:
α) ο έλεγχος της αντίστασης μόνωσης.
β) ο έλεγχος συνέχειας των προστατευτικών αγωγών.
γ) ο έλεγχος συνέχειας αγωγών των τελικών κυκλωμάτων δακτυλίου.
δ) ο έλεγχος σωστής λειτουργίας των προστατευτικών διατάξεων τύπου RCD.
4. Ποια από τις πιο κάτω ηλεκτρικές συσκευές ΔΕΝ έχει χαμηλό συντελεστή
ισχύος;
α) Ηλεκτρικός φούρνος αντιστάσεων
β) Φωτιστικό φθορισμού
γ) Ηλεκτροκόλληση
δ) Ηλεκτρικός εξαεριστήρας κουζίνας
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5. Στο σχήμα 1 που ακολουθεί:
α) να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τον τύπο του συστήματος γείωσης της
εγκατάστασης.
β) να εξηγήσετε τον τρόπο σύνδεσης των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών της
εγκατάστασης με το σύστημα γείωσης.

Σχήμα 1

6. Στο σχήμα 2 φαίνεται το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας μιας πολυώροφης
οικοδομής.

Σχήμα 2
α) Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τον τύπο του συστήματος.
β) Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τις ονομασίες των αριθμημένων μερών
(1,2,3,4) του συστήματος.
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7.

Στο σχήμα 3 απεικονίζεται το δίκτυο δομημένης καλωδίωσης ενός κτιρίου.
Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τις ονομασίες των αριθμημένων μερών
(1,2,3,4) φαίνονται στο σχήμα 3.

Σχήμα 3

8. Στο σχήμα 4 φαίνεται το μονογραμμικό σχέδιο μέρους της ηλεκτρικής
εγκατάστασης μιας κατοικίας. Για την προστασία της ηλεκτρικής εγκατάστασης,
έναντι έμμεσης επαφής, έχει εγκατασταθεί στην αφετηρία της ένας αυτόματος
διακόπτης διαρροής με ονομαστική ευαισθησία ΙΔn=300mA. Το σύστημα γείωσης
της εγκατάστασης είναι τύπου ΤΤ και η τιμή της ολικής αντίστασης γείωσης είναι
Ra=185 Ω. Να υπολογίσετε με βάση τα πιο πάνω δεδομένα της ηλεκτρικής
εγκατάστασης, κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις των κανονισμών
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία του
πιο πάνω μέσου προστασίας.

Σχήμα 4
9. Να αναφέρετε τέσσερα (4) βασικά εξαρτήματα/συσκευές ενός συστήματος
συναγερμού.
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10. Η τάση μεταξύ των φάσεων ενός τριφασικού φορτίου μετρήθηκε και βρέθηκε
383 V, όπως φαίνεται στο σχήμα 5. Αν η τάση του δικτύου είναι 400 V, να
υπολογίσετε κατά πόσο η πτώση τάσης είναι αποδεκτή, σύμφωνα με τους
κανονισμούς της 17ης έκδοσης του ΙΕΕ.

Σχήμα 5
11. Στο σχήμα 6 φαίνεται η εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης σε μια
μικρή βιομηχανική μονάδα.

Σχήμα 6.
α) Να γράψετε τις ονομασίες των αριθμημένων μερών (1, 2, 3, 4) του
συστήματος που φαίνονται στο σχήμα 6.
β) Να αναφέρετε τους δύο (2) βασικούς τύπους συστημάτων πυρανίχνευσης.
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12. Να σχεδιάσετε το μονογραμμικό σχέδιο μονοφασικού πίνακα διανομής που
τροφοδοτεί τα πιο κάτω κυκλώματα:( Στο σχέδιο να φαίνεται η ονομαστική τιμή
του MCB, η διατομή των καλωδίων παροχής και η ευαισθησία του RCD, όπου
χρειάζεται, για το κάθε κύκλωμα).
α. Ένα κύκλωμα φωτισμού που τροφοδοτεί τον χώρο του μπάνιου.
β. Ένα κύκλωμα πριζών δακτυλίου.
γ. Ένα μονοφασικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ισχύος 3kW.
δ. Ένα κύκλωμα ηλεκτρικής κουζίνας (χωρίς ρευματοδότη).

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Σε μια βιομηχανική μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σύστημα διόρθωσης του
συντελεστή ισχύος. Η πραγματική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς της
εγκατάστασης είναι 120 kW και ο συντελεστής ισχύος 0,86.
α) Να υπολογίσετε με τη χρήση του βοηθητικού πίνακα που επισυνάπτεται τη
χωρητική ισχύ των πυκνωτών που είναι αναγκαία για τη διόρθωση του
συντελεστή ισχύος από 0,86 σε 0,98.
β) Να αναφέρετε δύο (2) αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τη μη
διόρθωση του συντελεστή ισχύος.
γ) Να αναφέρετε δύο (2) μεθόδους διόρθωσης του συντελεστή ισχύος που
εφαρμόζονται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
14. Στο Σχέδιο 1 δίνεται η κάτοψη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εργαστηρίου.
Να αναγνωρίσετε και να γράψετε τον αριθμό και την αντίστοιχη ονομασία των
αριθμημένων ηλεκτρολογικών συμβόλων (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) που φαίνονται
στο σχήμα.

Σχέδιο 1
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15. Στο σχήμα 7 φαίνεται το δωμάτιο μετρητών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σε
μια πολυκατοικία.

Σχήμα 7
α) Να αναφέρετε δύο εξαρτήματα που τοποθετούνται στο πλαίσιο Α και δύο που
τοποθετούνται στο πλαίσιο Β.
β) Να αναφέρετε τέσσερα (4) ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούνται από τον
Πίνακα Διανομής κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας.
16. Στο σχήμα 8 φαίνεται το μονογραμμικό σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης
ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης χώρου με ζεστό νερό.

Σχήμα 8
α) Να γράψετε τις ονομασίες των θερμοστατών Θ1, Θ2 και Θ3.
β) Να αναφέρετε τους ηλεκτρονόμους ελέγχου που πρέπει να
ενεργοποιηθούν για να τεθούν σε λειτουργία.
β1) η αντλία θέρμανσης χώρου Ρ1.
β2) η αντλία ζεστού νερού κυλίνδρου P2.
β3) ο καυστήρας με το λέβητα Β.
γ) Να αναφέρετε τον σκοπό που εξυπηρετεί ο χρονοδιακόπτης T/S στο
κύκλωμα.

Σελίδα 7 από 13
341

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 10 μονάδες.
17. Στο σχέδιο 2 φαίνεται το πολυγραμμικό σχέδιο του κεντρικού πίνακα έλεγχου
ηλεκτρικής εγκατάστασης ενός συστήματος θέρμανσης χώρου με
θερμοσυσσωρευτές.
α) Να ονομάσετε τα τέσσερα (4) δομικά στοιχεία / εξαρτήματα που συναντούμε
σε ένα κεντρικό πίνακα έλεγχου ενός συστήματος θέρμανσης χώρου με
θερμοσυσσωρευτές.
β) Να εξηγήσετε τη χρήση των πιο πάνω εξαρτημάτων.
γ) Αν η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των θερμοσυσσωρευτών είναι 22,95 kW,
να υπολογίσετε την ονομαστική ένταση του μέσου προστασίας από
υπερένταση στην αφετηρία της εγκατάστασης. Η τάση του δικτύου
τροφοδοσίας είναι 230/400 V.
Σημείωση: Τα μονοφασικά φορτία είναι πλήρως ισοζυγισμένα στις 3 φάσεις.

Σχέδιο 2
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18. Σε μια βιομηχανική ηλεκτρική εγκατάσταση με τάση 400 V θέλουμε να
εγκαταστήσουμε ένα τριφασικό κινητήρα με ισχύ 20 kW και συντελεστή ισχύος
0,86. Ο κινητήρας θα τροφοδοτηθεί με θωρακισμένο καλώδιο πάνω σε διάτρητη
σχάρα μαζί με άλλα 3 όμοια καλώδια. Η απόσταση του κινητήρα από τον πίνακα
διανομής είναι 100 m και η θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C. Ο κινητήρας
προστατεύεται από υπερένταση με μικροδιακόπτη (MCB).
Να υπολογίσετε την ελάχιστη διατομή του καλωδίου, σύμφωνα με την 17η
έκδοση των κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για την τροφοδότηση του
πιο πάνω κινητήρα, λαμβάνοντας υπόψη και την πτώση τάσης.
Για τους υπολογισμούς να χρησιμοποιήσετε τους βοηθητικούς πίνακες του
Παραρτήματος 2 στη σελίδα 11.
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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

1.066

1.202

1.230

1.257

1.291

1.323

1.357

1.395

1.435

1.483

1.544

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
0.769

0.939
0.899

1.075
1.035

1.103
1.063

1.130
1.090

1.164
1.124

1.196
1.156

1.230
1.190

1.268
1.228

1.308
1.268

1.356
1.316

1.417
1.377

1.559
1.519

0.730

0.865

0.996

1.024

1.051

1.085

1.117

1.151

1.189

1.229

1.277

1.338

1.480

0.692

0.822

0.958

0.986

1.013

1.047

1.079

1.113

1.151

1.191

1.239

1.300

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
0.584

0.748
0.714

0.884
0.849

0.912
0.878

0.939
0.905

0.973
0.939

1.005
0.971

1.039
1.005

1.077
1.043

1.117
1.083

1.165
1.131

1.226
1.192

1.368
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

0.645

0.781

0.809

0.836

0.870

0.902

0.936

0.974

1.014

1.062

1.123

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
0.388

0.549
0.518

0.685
0.654

0.713
0.682

0.740
0.709

0.774
0.743

0.806
0.775

0.840
0.809

0.878
0.847

0.918
0.887

0.966
0.935

1.007
0.996

1.169
1.138

0.358

0.488

0.624

0.652

0.679

0.713

0.745

0.779

0.817

0.857

0.905

0.966

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
0.242

0.400
0.372

0.536
0.508

0.564
0.536

0.591
0.563

0.625
0.597

0.657
0.629

0.691
0.663

0.729
0.701

0.769
0.741

0.811
0.783

0.878
0.850

1.020
0.992

0.213

0.343

0.479

0.507

0.534

0.568

0.600

0.634

0.672

0.712

0.754

0.821

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
0.105

0.262
0.235

0.398
0.371

0.426
0.399

0.453
0.426

0.487
0.460

0.519
0.492

0.553
0.526

0.591
0.564

0.631
0.604

0.673
0.652

0.740
0.713

0.882
0.855

0.079

0.209

0.345

0.373

0.400

0.434

0.466

0.500

0.538

0.578

0.620

0.687

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
0.104

0.266
0.240

0.294
0.268

0.321
0.295

0.355
0.329

0.387
0.361

0.421
0.395

0.459
0.433

0.499
0.473

0.541
0.515

0.608
0.582

0.750
0.724

0.078

0.214

0.242

0.269

0.303

0.335

0.369

0.407

0.447

0.489

0.556

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
0.109

0.164
0.140

0.191
0.167

0.225
0.198

0.257
0.230

0.291
0.264

0.329
0.301

0.369
0.343

0.417
0.390

0.478
0.450

0.620
0.593

0.083

0.114

0.141

0.172

0.204

0.238

0.275

0.317

0.364

0.424

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Συντελεστής διόρθωσης ομαδοποίησης ( Cg) για τους πιο κάτω αριθμούς
κυκλωμάτων (Πολύκλωνα καλώδια σε μία στρώση σε μεταλλική σχάρα)
2
0.88

3
0.82

4
0,77

5
0,75

6
0,73

7
0,73

8
0,72

9
0,72

Συντελεστής διόρθωσης λόγω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ca ) για τις
ο
πιο κάτω θερμοκρασίες (Για καλώδια από θερμοπλαστικό υλικό 70 C)
25
1,03

30
1,0

35
0,94

40
0,87

45
0,79

50
0,71

55
0,61

60
0,50

Ρευματοφόρος ικανότητα θωρακισμένου καλωδίου (σε Αμπέρ)

Διατομή
καλωδίου
2
(mm )
1,5
2,5
4
6
10
16

Πρότυπη Μέθοδος Εγκατ. 11
Πρότυπη Μέθοδος Εγκατ. 1
καλώδια στερεωμένα με κλιπς καλώδια πάνω σε διάτρητη
απευθείας σε μια επιφάνεια
σχάρα
Δίκλωνο
Τρίκλωνο ή
Δίκλωνο
Τρίκλωνο ή
καλώδιο σε
τετράκλωνο
καλώδιο σε
τετράκλωνο
μονοφασικό
καλώδιο σε
μονοφασικό
καλώδιο σε
ε.ρ.
τριφασικό ε.ρ.
ε.ρ
τριφασικό ε.ρ.
21
18
22
19
28
25
31
26
38
33
41
35
49
42
53
45
67
58
72
62
89
77
97
83
Πτώση τάσης ( ανά αμπέρ ανά μέτρο )

Διατομή
καλωδίου
2
(mm )

Δίκλωνα καλώδια
Δίκλωνα
Τρίκλωνα ή τετράκλωνα
σε σ.ρ.
καλώδια σε
καλώδια
(mV/A/m)
μονοφασικό ε.ρ.
σε ε.ρ.
(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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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος

𝑈
𝑅

𝛪=

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια

𝑊 =𝑃∙𝑡

Ηλεκτρική ισχύς
Λειτουργία αυτόματου διακόπτη διαρροής

𝑃 =𝑈∙𝐼

𝛪𝑓 =
Μέγιστη τιμή ρεύματος διαρροής

𝑈0
𝑍𝑠

𝑍𝑆 = 𝑍𝑒 + (𝑅1 + 𝑅2 )

Προϋπόθεση ορθής λειτουργίας αυτόματου
διακόπτη διαρροής

𝛧𝑆 ∙ 𝐼𝛥𝑛 ≤ 50𝑉 , (TN-C-S)
𝑅𝛼 ∙ 𝐼𝛥𝑛 ≤ 50𝑉 , (TT)

𝐼𝑆𝐶 =

Ρεύμα βραχυκυκλώματος

Αδιαβατική εξίσωση

𝑆=

Υπολογισμός της έντασης του ρεύματος
Υπολογισμός
ρεύματος
μονοφασικού
ωμικού καταναλωτή

𝐼=

Υπολογισμός ρεύματος τριφασικού ωμικού
καταναλωτή

Υπολογισμός ρεύματος
ωμικού καταναλωτή
Υπολογισμός
ρεύματος
επαγωγικού κινητήρα

τριφασικού

Υπολογισμός της ισχύος
Φαινόμενη ισχύς του μονοφασικού φορτίου

𝛪=

I

𝑃
𝑈

𝑃
𝑈 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

𝛪=

μη

τριφασικού

√𝐼 2 ∙ 𝑡
𝑘

𝐼=

Υπολογισμός ρεύματος μονοφασικού μη
ωμικού καταναλωτή

𝑈
𝑍𝑓

𝑃
√3 ∙ 𝑈
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

P
3  U   

𝑆 =𝑈∙𝐼,

𝑆 2 = 𝑃2 + 𝑄 2
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𝑆 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 , 𝑆 2 = 𝑃2 + 𝑄 2

Φαινόμενη ισχύς του τριφασικού φορτίου
Πραγματική ισχύς
φορτίου

του

μονοφασικού

Πραγματική ισχύς του τριφασικού φορτίου

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

Άεργος ισχύς του μονοφασικού φορτίου

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜂𝜇𝜑

Άεργος ισχύς του τριφασικού φορτίου

𝑄 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜂𝜇𝜑

Συντελεστής ισχύος

𝜎𝜐𝜈𝜑 =

Υπολογισμός άεργης ισχύος πυκνωτών για
διόρθωση του Συντελεστή Ισχύος

𝑃
𝑆

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑 ∙ 𝑘 = 𝑃 ∙ 𝑘
𝑘 = (𝜀𝜑𝜑1 − 𝜀𝜑𝜑2 )

Χρόνος λειτουργίας
Αποδεκτός χρόνος λειτουργίας του μέσου
προστασίας

𝑡=

(𝑘 2 ∙ 𝑆 2 )
𝐼2

Υπολογισμός ελάχιστης διατομής καλωδίων
Γενική συνθήκη

𝛪𝑏 ≤ 𝛪𝑛 ≤ 𝛪𝛧

𝐼𝑍 =

Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίων

Πτώση τάσης

𝐼𝑛
𝐶𝑓 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝐶𝑔 ∙ 𝐶𝑎

𝛥𝑈 =

𝑚𝑉 ∙ 𝐼𝑏 ∙ ℓ
1000
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ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II Τ.Σ. (Θ.Κ.) (458)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Εισαγωγή στα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρότυπο Αναφοράς TCP/IP







Ιεραρχίες Πρωτοκόλλων
Έννοια πρωτοκόλλου και επιπέδου (layer) στο δίκτυο
Ανάγκη για μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου
Στοίβα πρωτοκόλλων – Έννοια της ενθυλάκωσης (encapsulation/decapsulation)
Πρότυπο Αναφοράς TCP/IP – Βασικά χαρακτηριστικά πρωτοκόλλων ανά επίπεδο

2. Αρχές Δρομολόγησης

Σχεδιασμός Δομής Διευθυνσιοδότησης















Επανάληψη βασικής δομής IP διευθυνσιοδότησης σε τοπικό δίκτυο (Μορφή IP
διεύθυνσης)
Ιεραρχική δομή - οκτάδες δικτύου και υπολογιστή
Κλάσεις IP Διευθύνσεων
Δεσμευμένος χώρος διευθύνσεων για ιδιωτικά δίκτυα (Ιδιωτικές IP διευθύνσεις)
Υποδίκτυα και Ρόλος της μάσκας υποδικτύου
Δημιουργία υποδικτύων με χρήση των Κλάσεων IP Διευθύνσεων
Ανεξαρτήτου Κλάσεων Δρομολόγηση Υπερ-περιοχών (CIDR)
Δημιουργία υποδικτύων με CIDR προσέγγιση (μάσκες υποδικτύου μεταβλητού μήκους
VLSM) – κερματισμός του χώρου διευθύνσεων σε υποδίκτυα διαφόρων μεγεθών
Mάσκες υποδικτύου σταθερού μήκους (FLSM)
Επικοινωνία μεταξύ υποδικτύων, Μετάφραση Διευθύνσεων Δικτύου (NAT)
Λειτουργία μετάφρασης Θύρας (PAT) (σκοπός, τρόπος λειτουργίας και
σπουδαιότητα/αναγκαιότητα)
Πρωτόκολλο IPv6 - Βελτιώσεις
Σημειογραφία IPv6 διεύθυνσης (παγκόσμιο πρόθεμα, υποδίκτυο και αναγνωριστικό (ID)
διεπαφής)

3. Δρομολόγηση










Έννοιες Μεταγωγής και Δρομολόγησης (Κατάτμηση εικονικού τοπικού δικτύου - VLAN)
Σχεδιασμός και εφαρμογή VLAN
Λειτουργία/διαμόρφωση δρομολογητή
Διαχείριση δρομολόγησης μεταξύ VLANs
Μεταγωγή επιπέδου 3 (Layer 3 switching)
Πίνακες δρομολόγησης (Ορισμός, έννοια της διαδρομής, στατική ανάθεση ή δυναμική
Έννοια πρωτοκόλλων δρομολόγησης
Συστατικά μιας διαδρομής (προορισμός, μάσκα υποδικτύου, προεπιλεγμένη πύλη δικτύου,
κόστος διαδρομής ή μετρική)
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Λεπτομέρειες ενός πίνακα δρομολόγησης (Άμεσα συνδεδεμένες διαδρομές, Στατικές
διαδρομές, Δυναμικές διαδρομές, Προκαθορισμένη διαδρομή)
Σημασία διαμόρφωσης στατικής και δυναμικής διαδρομής
Χαρακτηριστικά αλγορίθμου δρομολόγησης distance vector
Παραδείγματα εσωτερικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης βασισμένα στο distance vector
αλγόριθμο (π.χ. RIP – Routing Information Protocol (Πρωτόκολλο Πληροφορίας
Δρομολόγησης) και EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (Ενισχυμένο
Εσωτερικό Πρωτόκολλο Πύλης)
Χαρακτηριστικά αλγορίθμου δρομολόγησης link state
Παράδειγμα εσωτερικού πρωτοκόλλου δρομολόγησης βασισμένο στο link state αλγόριθμο
(π.χ. OSPF – Open Shortest Path First (Πρωτόκολλο Βραχύτερου Μονοπατιού) Διαμόρφωση OSPF σε περιοχές (areas)
Κριτήρια επιλογής πρωτοκόλλων δρομολόγησης (Ευκολία διαχείρισης, διαμόρφωσης,
αποδοτικότητα)
Εξωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης (Διαχωρισμός του Διαδικτύου σε αυτόνομα
συστήματα (ΑΣ) – επεξήγηση, συσχετισμός ΑΣ με Παροχέα
Διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πρωτοκόλλων δρομολόγησης, Έννοια
του «συνοριακού δρομολογητή»
Παράδειγμα εξωτερικού πρωτοκόλλου δρομολόγησης βασισμένο στο distance vector
αλγόριθμο: BGP – Border Gateway Protocol (Συνοριακό Πρωτόκολλο Πύλης)

4. Εισαγωγή στην Ασύρματη Επικοινωνία, Ασφάλεια Δικτύων και Χρήση Εργαλείων

Ωφελιμότητας και Προγραμμάτων Ελέγχου Δικτύων
Υπηρεσίες Ασύρματης Επικοινωνίας









Σύντομη περιγραφή ασύρματων τεχνολογιών με σύγκριση (π.χ. προσφερόμενη ταχύτητα
σύνδεσης, κ.ο.κ.)
Οφέλη και περιορισμοί της ασύρματης ζεύξης
Ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) – Πρότυπα / Χαρακτηριστικά (συχνότητα, ταχύτητα
σύνδεσης) / Συσκευές ασύρματου τοπικού δικτύου
Δομή ασύρματου τοπικού δικτύου (infrastructure, ad hoc) - Σπουδαιότητα του
SSID/BSS/ESS
Περιγραφή χαρακτηριστικών σημείου ασύρματης πρόσβασης (wireless access point)
Μέθοδος «πολλαπλής προσπέλασης με ακρόαση φέροντος και αποφυγή συγκρούσεων» CSMA/CA
Ζητήματα ασφάλειας σε ασύρματο τοπικό δίκτυο - Περιορισμός πρόσβασης - φιλτράρισμα
φυσικών διευθύνσεων / Πιστοποίηση ασύρματου πελάτη / Κρυπτογράφηση σε ασύρματο
δίκτυο

Εγκατάσταση Ασύρματου Τοπικού Δικτύου






Αναγνώριση/Εξοικείωση βασικών συσκευών ενός ασύρματου τοπικού δικτύου - access
point
Ρυθμίσεις σημείου ασύρματης πρόσβασης
Διαμόρφωση ασύρματου πελάτη
Σχεδιασμός και εγκατάσταση ενός απλού ασύρματου τοπικού δικτύου

Αντιμετώπιση Προβλημάτων στα Δίκτυα






Περιγραφή της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων
Συλλογή πληροφοριών
Ανίχνευση φυσικών προβλημάτων
Απομόνωση ζητημάτων συνδεσιμότητας
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Σπουδαιότητα της καταγραφής/τεκμηρίωσης (documentation)
Μεθοδολογίες αντιμετώπισης προβλημάτων (Αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων
με γνώση των χαρακτηριστικών, των λειτουργιών και των συσκευών του κάθε OSI ή
TCP/IP στρώματος)
Προσεγγίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων: Από πάνω-προς-κάτω, κάτω-προς-πάνω,
διαίρει-και-βασίλευε
Χρήσιμα διαγράμματα δικτύου: Φυσική τοπολογία του δικτύου - Λογική τοπολογία του
δικτύου
Εργαλεία – Λογισμικά (Εργαλεία εγγράφων/τεκμηρίωσης και αναφοράς)
Εργαλεία συστήματος διαχείρισης
Προγράμματα ανάλυσης πρωτοκόλλων
Εργαλεία – Υλικά (Δοκιμαστές καλωδίων (cable testers)
Ψηφιακά πολύμετρα (digital multimeters)
Φορητοί αναλυτές δικτύου (portable network analyzers)
Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων σε θέματα Στρώματος 1 μέχρι 4.

Εργαλεία Ωφελιμότητας και Προγράμματα Ελέγχου Δικτύων










Εξοικείωση ανίχνευσης φυσικών προβλημάτων για επαλήθευση TCP/IP συνδεσιμότητας
ipconfig
ping
netstat
traceroute/tracert
nslookup
Χρήση του λογισμικού «Wireshark» για κατανόηση/ανάλυση τρόπων διαχείρισης δικτύων
Εξοικείωση/Εγκατάσταση/Διαμόρφωση προγραμμάτων/συσκευών ασφάλειας (π.χ.
ανιχνευτής ιών, ανιχνευτής κατασκοπείας, τοίχος προστασίας)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(∆ΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ

: ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ (458)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΩΡΑ

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

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το πρόχειρο αποτελείται από δεκατρείς (13) σελίδες.
Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α΄, Β΄, Γ΄).

Ο∆ΗΓΙΕΣ:

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίµιο το οποίο να
επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
4. ∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού, ή άλλου διορθωτικού
υλικού.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το µέρος Α΄ αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.
1. (α) Να επιλέξετε δύο (2) καλές τακτικές ασφάλειας σε ένα ασύρµατο τοπικό δίκτυο.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ενεργοποίηση του αναφυόµενου φίλτρου προστασίας (pop-up filter)
Αλλαγή της αρχικής εργοστασιακής διεύθυνσης IP της συσκευής
Ενηµέρωση του προγράµµατος προστασίας από ιούς
Αλλαγή της εργοστασιακής ταυτότητας του δικτύου (SSID)
Ασφάλιση του καλωδίου µεταξύ του ασύρµατου σηµείου πρόσβασης και µιας
ασύρµατης συσκευής

………………………………………………………………………………………
(β) Να επιλέξετε την τεχνολογία που δίνει λύση στο πρόβληµα της εξάντλησης των
διευθύνσεων IPv4, η οποία επιτρέπει σε πολλαπλές συσκευές να διαµοιράζονται
µια µόνο δηµόσια διεύθυνση IP.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ARP
NAT
DNS
DHCP
ICMP

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

2. (α) Να επιλέξετε τη σωστή σειρά ενθυλάκωσης στο µοντέλο αναφοράς TCP/IP.

………………………………………………………………………………………
(β) Σε πιο στρώµα του µοντέλου αναφοράς TCP/IP λαµβάνει χώρα η διεργασία της
δροµολόγησης;
(1)
(2)
(3)
(4)

Εφαρµογής - Application
Μεταφοράς - Transport
∆ιαδικτύου - Internet
Πρόσβασης ∆ικτύου - Network Access

………………………………………………………………………………………
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3. Να συµπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις.
(α) Στο µοντέλο OSI το στρώµα Ζεύξης ∆εδοµένων (Data Link layer) παραλαµβάνει
τα πακέτα από το ………………………………………………… και τα
ενθυλακώνει σε πλαίσια (frames).
ο
ο
ο
ο

Φυσικό Στρώµα (Physical Layer)
Στρώµα ∆ικτύου (Network Layer)
Στρώµα Μεταφοράς (Transport Layer)
Στρώµα Εφαρµογής (Application Layer)

(β) Το Φυσικό Στρώµα ασχολείται µε τη µετάδοση των ………………………… µέσω
των διαφόρων µέσων µετάδοσης.
ο
ο
ο
ο

∆εδοµένων
Bits
Τµηµάτων (Segments)
Πακέτων (Packets)

4. Στο γραφικό του σχήµατος 1, ο υπολογιστής ΗΥ-Α αποστέλλει πλαίσιο δεδοµένων
στον υπολογιστή ΗΥ-Β.

Σχήµα 1
Να συµπληρώσετε στον πίνακα 1 τις διευθύνσεις IP και MAC του αποστολέα και
προορισµού που περιέχονται στο πλαίσιο όπως αυτό αποστέλλεται από τον
υπολογιστή ΗΥ-Α προς το δροµολογητή.

Πίνακας 1
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5. Να επιλέξετε τα τρία (3) πλεονεκτήµατα της χρήσης ιδιωτικών διευθύνσεων IP
(private IP addresses) και NAT.
Εξοικονοµούν δηµόσιες διευθύνσεις IP (registered public IP addresses).
Μειώνουν τη χρόνο χρησιµοποίησης του επεξεργαστή στους δροµολογητές.
∆ηµιουργούν πολλαπλές δηµόσιες διευθύνσεις IP.
Αποκρύπτουν τις ιδιωτικές διευθύνσεις ενός τοπικού δικτύου (LAN) από
εξωτερικές συσκευές συνδεδεµένες στο ∆ιαδίκτυο.
(5) Επιτρέπουν την επέκταση ενός τοπικού δικτύου χωρίς την ανάγκη χρήσης
δηµοσιών διευθύνσεων IP.
(6) Βελτιώνουν την απόδοση των δροµολογητών που είναι συνδεδεµένοι στο
∆ιαδίκτυο.
………………………………………………………………………………………

(1)
(2)
(3)
(4)

6. (α) Να συµπληρώσετε την πρόταση.
Στο δεκαδικό σύστηµα γραφής η µάσκα υποδικτύου που διαθέτει τουλάχιστον 500
διευθύνσεις ξενιστών είναι η
……………………………………………………………………………………………
(β) ∆ίνεται η διεύθυνση IP 195.55.165.135 µε µάσκα υποδικτύου 255.255.255.192
υπολογιστή συνδεδεµένου στο δίκτυο. Να γράψετε τη διεύθυνση δικτύου στην
οποία ανήκει ο υπολογιστής.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. (α) Πόσα υποδίκτυα µπορούν να δηµιουργηθούν από ένα δίκτυο Κατηγορίας C µε
διεύθυνση 192.168.1.0/24 αν η µάσκα υποδικτύου αλλάξει σε 255.255.255.224;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

2
4
6
8
14
16

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

(β) Να επιλέξετε ποια από τα πιο κάτω διατάξεις διευθυνσιοδότησης δικτύων είναι
λανθασµένη.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

55 Χρήστες - 192.168.2.0/26
32 Χρήστες - 192.168.2.64/27
14 Χρήστες - 192.168.2.96/28
6 Χρήστες - 192.168.2.112/29
2 Χρήστες - 192.168.2.120/30

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. (α) Η προθεµατική ή κάθετη γραφή (slash/prefix notation) της µάσκας υποδικτύου
255.255.255.128 είναι:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

/24
/25
/26
/27
/28

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

(β) Να επιλέξετε δύο (2) διευθύνσεις IPv4 που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη
διευθυνσιοδότηση ενός ιδιωτικού δικτύου:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

10.10.1.1
240.23.56.13
196.128.10.1
172.17.20.10
128.15.20.10

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

9. Στο γραφικό του σχήµατος 2, ο Υπολογιστής Α αποστέλλει δεδοµένα στον
εξυπηρετητή Β. Να επιλέξετε τους δύο (2) τρόπους διευθυνσιοδότησης των
δεδοµένων.

Σχήµα 2
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(1) Ο προορισµός του πακέτου (packet) θα είναι η διεύθυνση IP της θύρας του
∆ροµολογητή Β που το συνδέει µε το ∆ροµολογητή Α.
(2) Ο προορισµός του πλαισίου (frame) θα είναι η διεύθυνση MAC του Μεταγωγέα
Α.
(3) Ο προορισµός του πακέτου (packet) θα είναι η διεύθυνση IP της θύρας του
∆ροµολογητή Α που τον συνδέει µε το τοπικό δίκτυο.
(4) Ο προορισµός του πλαισίου (frame) θα είναι η διεύθυνση MAC της θύρας του
∆ροµολογητή Α που το συνδέει µε το τοπικό δίκτυο.
(5) Ο προορισµός του πακέτου (packet) θα είναι η διεύθυνση IP του Εξυπηρετητή
Β.
(6) Ο προορισµός του πλαισίου (frame) θα είναι η διεύθυνση MAC του
Εξυπηρετητή Β.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. (α) Ποιος τύπος δροµολόγησης επιτρέπει σ ένα δροµολογητή να προσαρµόζεται
αυτόµατα σε µια αλλαγή του δικτύου;
(1)
(2)
(3)
(4)

Στατική δροµολόγηση
∆υναµική δροµολόγηση
Προκαθορισµένα δροµολόγια
Κανένας τύπος δροµολόγησης

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

(β) Να επιλέξετε δύο (2) µεθόδους που επιτρέπουν σε ένα δροµολογητή να
προσθέσει δροµολόγια προς αποµεµακρυσµένα δίκτυα στον πίνακα
δροµολόγησης του.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Από τους Πίνακες MAC των δροµολογητών
Ενηµέρωση από τους Πίνακες ΝΑΤ δροµολογητή
Καταχώρηση των δροµολογίων από το διαχειριστή του δικτύου
Από τις εκποµπές της κάρτας δικτύου των υπολογιστών των δικτύων
Ενηµέρωση από τα πρωτόκολλα δροµολόγησης

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

11. (α) Ποιες από τις πιο κάτω τρεις (3) εργασίες επιτελούνται από τα πρωτόκολλα
δροµολόγησης;
(1) Η αναγνώριση των διαθέσιµων δροµολογίων προς άλλους προορισµούς του
δικτύου
(2) Η διευθυνσιοδότηση των δικτύων
(3) Η χρήση των καλυτέρων δροµολογίων για την αποστολή πληροφοριών
(4) Η ενηµέρωση των σταθµών εργασίας µε τις διευθύνσεις των νέων
προεπιλεγµένων πυλών εξόδου (default gateway)
(5) Η αφαίρεση όλων των µη έγκυρων δροµολογίων από τους πίνακες
δροµολόγησης
(6) Η µεταφορά των δεδοµένων των χρηστών από ένα δίκτυο σε άλλο
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(β) Τι χρησιµοποιεί ένας δροµολογητής για να καθορίσει το δροµολόγιο ενός
πακέτου προς ένα προορισµό;
(1)
(2)
(3)
(4)

Τη διεύθυνση IP του αποστολέα
Τη διεύθυνση MAC του αποστολέα
Τη διεύθυνση IP του προορισµού
Τη διεύθυνση MAC του προορισµού

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

12. (α) Τεχνικός δικτύου χρησιµοποιεί τη εντολή tracert για να:
Καθορίσει τις ενεργές συνδέσεις TCP σε ένα υπολογιστή
Προβάλει πληροφορίες εξυπηρετητή DNS
Προσδιορίσει σε ποιο σηµείο του δικτύου υπάρχει βλάβη
Προβάλλει τις διευθύνσεις IP, µάσκα υποδικτύου και προεπιλεγµένη πύλη
(Default gateway) συγκεκριµένου υπολογιστή

(1)
(2)
(3)
(4)

………………………………………………………………………………………
(β) Η εντολή ping 127.0.0.1 στόχο έχει να ελεγχτεί:
Η συνδεσιµότητα µεταξύ ενός υπολογιστή και του αντίστοιχου
δροµολογητή
Η φυσική σύνδεση ενός υπολογιστή µε το δίκτυο
Το πρωτόκολλο TCP/IP υπολογιστή συνδεδεµένου σε δίκτυο
Η συνδεσιµότητα µεταξύ δύο υπολογιστών

(1)
(2)
(3)
(4)

………………………………………………………………………………………
ΜΕΡΟΣ Β΄ - Το µέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες.
13. ∆ίνεται το δίκτυο 196.168.10.0 µε µάσκα υποδικτύου 255.255.255.0 και ζητείται η
υποδιαίρεση του σε οκτώ (8) µικρότερα ίσα υποδίκτυα µε τη µέθοδο FLSM. Να
δώσετε τις διευθύνσεις των τεσσάρων υποδικτύων και τη νέα µάσκα υποδικτύου.
Α/Α

∆ιεύθυνση Υποδικτύου

1
2
3
4
5
6
7
8
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Μάσκα Υποδικτύου

14. Στο σχήµα 3, δίνονται οι βασικές ρυθµίσεις ασύρµατου σηµείου πρόσβασης (Access
Point).

Σχήµα 3
(α) Να αναφέρετε γιατί ασύρµατη συσκευή που λειτουργεί µε το πρότυπο IEEE
802.11a δεν είναι συµβατή µε το σηµείο πρόσβασης του σχήµατος.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

(β) Να αναφέρετε σε τι χρησιµεύει η καταχώρηση SSID: Lan211.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……
(γ)

Να εξηγήσετε πως µπορεί ένας χρήστης να συνδεθεί µε το ασύρµατο σηµείο
πρόσβασης (Access Point) αν η εκποµπή του SSID έχει απενεργοποιηθεί.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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15. (α) Να κατατάξετε τα πρωτόκολλα/εφαρµογές της στήλης 1 στο αντίστοιχο στρώµα
που ανήκουν του µοντέλου αναφοράς TCP/IP στη στήλη 2.
Στήλη 1

Στήλη 2
Μοντέλο Αναφοράς TCP/IP

Πρωτόκολλο/Εφαρµογή

Εφαρµογής
IP
ETHERNET
HTTPS

Μεταφοράς

DHCP
RIP
UDP

∆ιαδικτύου

NAT
FTP
TCP
Πρόσβασης ∆ικτύου

(β) Να επιλέξετε το στρώµα του µοντέλου αναφοράς OSI το οποίο χρησιµοποιείται
για τη δροµολόγηση πακέτων µεταξύ δύο δικτύων.
(1)
(2)
(3)
(4)

Στρώµα Ζεύξης δεδοµένων
Στρώµα ∆ικτύου
Στρώµα Μεταφοράς
Στρώµα Εφαρµογής

………………………………………………………………………………………
16. (α) Να κατατάξετε τα χαρακτηριστικά των εφαρµογών που εµφανίζονται στη στήλη 1,
στο αντίστοιχο πρωτόκολλο µεταφοράς που χρησιµοποιείται στη στήλη 2.
Στήλη 1
Χαρακτηριστικό

Στήλη 2
Πρωτόκολλο Μεταφοράς
TCP

Χρησιµοποιείται σε εφαρµογές
βίντεο
Πιο γρήγορο και µε χαµηλό
φόρτο για το δίκτυο
Μεταφέρει δεδοµένα χωρίς λάθη
και µε αξιοπιστία
Χρησιµοποιείται σε εφαρµογές
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

UDP
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(β) ∆ίνονται οι Μονάδες ∆εδοµένων Πρωτοκόλλου (PDUs) για το Μοντέλο Αναφοράς
TCP/IP.
Πακέτο (Packet)
Τµήµα (Segment)
Πλαίσιο (Frame)
∆εδοµένα (Data)
Να συµπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα µε τις αντίστοιχες µονάδες δεδοµένων
(PDUs).
Μοντ λο Αναφορ

TCP/IP

Μον δα εδο νων
Πρωτοκ λλου (PDU)

Εφαρ ογ"
(Application)
Μεταφορ
(Transport)
ιαδικτ/ου
(Internet)
Πρ σβαση ικτ/ου
(Network Access)

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Το µέρος Γ΄ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες.
17. (α) Στον πίνακα 2, δίνεται ο χώρος διευθύνσεων 196.32.17.0/26 για τις ανάγκες
διευθυνσιοδότησης 5 υποδικτύων. Να συµπληρώσετε τις διευθύνσεις και µάσκες
υποδικτύου για το κάθε υποδίκτυο αν χρησιµοποιηθεί η µέθοδος VLSM.
Υποδίκτυο

∆ιεύθυνση Υποδικτύου

Υποδίκτυο 1 - 28 ξενιστές
Υποδίκτυο 2 - 14 ξενιστές
Υποδίκτυο 3 - 6 ξενιστές
Υποδίκτυο 4 - 2 ξενιστές
Υποδίκτυο 5 - 2 ξενιστές

Πίνακας 2
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Μάσκα
Υποδικτύου

(β) Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο VLSM, να επιλέξετε τις κατάλληλες µάσκες
υποδικτύου που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν στα δίκτυα της τοπολογίας του
σχήµατος 4, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη των διευθύνσεων.

Σχήµα 4
∆ίκτυο

Μάσκα Υποδικτύου

∆ίκτυο 1 - 100 Ξενιστές
∆ίκτυο 2- 500 Ξενιστές
∆ίκτυο 3 - 25 Ξενιστές
∆ίκτυο 4 - 50 Ξενιστές

18. Στο πιο κάτω γραφικό δίνεται το αποτέλεσµα της εντολής ipconfig από υπολογιστή
συνδεδεµένο σε τοπικό δίκτυο.
C:\Documents and Settings\Student>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . :
Subnet Mask . . . . . . . . . . . :
Default Gateway . . . . . . . . . :
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lan
192.4.168.50
255.255.255.240
192.4.168.62

(α) Να συµπληρώσετε τα στοιχεία του δικτύου:
Αριθµός διαθέσιµων διευθύνσεων IP:

(i)

……………………………………………………………………………………………
∆ιεύθυνση ∆ικτύου:

(ii)

……………………………………………………………………………………………
(iii)

∆ιεύθυνση Ευρυεκποµπής:
………………………………………………………………………………………………

(β) Να επιλέξετε τις τρεις (3) πληροφορίες προβάλλονται σε ένα υπολογιστή µε την
εντολή:
C:\Users\Administrator> ipconfig
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

∆ιεύθυνση IP
Εξυπηρετητής DHCP
Μάσκα Υποδικτύου
Προεπιλεγµένη Πύλη Εξόδου (default gateway)
Εξυπηρετητής DNS
∆ιεύθυνση MAC

……………………………………………………………………………………………
(γ) ∆ίνεται το δίκτυο Κατηγορίας C µε προκαθορισµένη µάσκα υποδικτύου
255.255.255.0, το οποίο υποδικτυώνεται µε τη µέθοδο FLSM. Να υπολογίσετε
τον αριθµό διαθέσιµων διευθύνσεων ξενιστών που δηµιουργούνται στο κάθε
υποδικτύο αν µάσκα υποδικτύου αλλαχτεί σε 255.255.255.248.

……………………………………………………………………………………………

--------------------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ---------------------------
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ

∆ιεύθυνση
IP

Μάσκα
Υποδικτύου

∆ιεύθυνση
IP

Μάσκα
Υποδικτύου

∆ιεύθυνση
IP

Μάσκα
Υποδικτύου
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ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) (459)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Επίλυση απλών και σύνθετων Προβλημάτων Ακολουθιακής Δομής













Δομή Γλώσσας Προγραμματισμού - Συμπερίληψη Βιβλιοθηκών,
Μεταβλητές και Σταθερές,
Σύνταξη Ονόματος,
Δεσμευμένες Λέξεις,
Σημασία και Δήλωση Μεταβλητής και Σταθεράς,
Τύποι Δεδομένων,
Εντολές Εισόδου και Εξόδου,
Τελεστές,
Αριθμητικές Εκφράσεις,
Καθορισμός Απαιτήσεων και Ανάλυση του Προβλήματος,
Σχεδιασμός Αλγορίθμου - Δημιουργία Λογικού Διαγράμματος για την Επίλυση
του Προβλήματος,
 Υλοποίηση Αλγορίθμου σε Πρόγραμμα - Χρήση του Περιβάλλοντος
Προγραμματισμού,
 Δοκιμή και Επαλήθευση Προγράμματος (Αποσφαλμάτωση)

2. Επίλυση απλών και σύνθετων Προβλημάτων Δομής Επιλογής και

Επανάληψης με Υποπρογράμματα/Συναρτήσεις
















Λογικές Παραστάσεις,
Σχεσιακοί/Συγκριτικοί και Λογικοί Τελεστές – Προτεραιότητες,
Δομές Επιλογής – απλές και ένθετες/φωλιασμένες,
Περιπτωσιακή Δομή,
Δομές Επανάληψης – Ροή Ελέγχου,
Χρήση Δομών Επιλογής ή/και Επανάληψης για Έλεγχο Ορθότητας
Δεδομένων,
Ορισμός, Δήλωση/Πρωτότυπο, Κλήση Συνάρτησης,
Παράμετροι Συνάρτησης (Δια τιμής, Δια αναφοράς),
Επιστροφή Τιμής,
Εμβέλεια Μεταβλητών,
Καθορισμός Απαιτήσεων και Ανάλυση του Προβλήματος Δομής Επιλογής,
Σχεδιασμός Αλγορίθμου - Δημιουργία Λογικού Διαγράμματος για την
Επίλυση του Προβλήματος,
Υλοποίηση Αλγορίθμου σε Πρόγραμμα - Χρήση του Περιβάλλοντος
Προγραμματισμού,
Δοκιμή και Επαλήθευση Προγράμματος (Αποσφαλμάτωση).

364

3. Επίλυση Προβλημάτων με Μονοδιάστατους ή Δισδιάστατους Πίνακες











Χρησιμότητα Μονοδιάστατων και Δισδιάστατων Πινάκων στην Επίλυση
Προβλημάτων – Παραδείγματα,
Ορισμός Δισδιάστατου Πίνακα, Αρχικοποίηση Στοιχείων Πίνακα με Χρήση
Δομής Επανάληψης και Εισαγωγή Δεδομένων Εισόδου σε Πίνακα,
Πρόσβαση στα Στοιχεία Πίνακα,
Επεξεργασία Στοιχείων Πίνακα,
Παράλληλοι Πίνακες – Χρήση,
Καθορισμός Απαιτήσεων και Ανάλυση του Προβλήματος με Πίνακες,
Σχεδιασμός Αλγορίθμου - Δημιουργία Λογικού Διαγράμματος για την
Επίλυση του Προβλήματος,
Υλοποίηση Αλγορίθμου σε Πρόγραμμα - Χρήση του Περιβάλλοντος
Προγραμματισμού,
Δοκιμή και Επαλήθευση Προγράμματος (Αποσφαλμάτωση).

4. Επίλυση Προβλημάτων με Αναζήτηση και Ταξινόμηση Δεδομένων (με

χρήση Πινάκων)








Γραμμική και Δυαδική Αναζήτηση,
Ταξινόμηση Φυσαλίδας και Ταξινόμηση με Επιλογή (Bubble Sort & Selection
Sort) σε Αύξουσα και Φθίνουσα Σειρά,
Καθορισμός Απαιτήσεων και Ανάλυση του Προβλήματος Αναζήτησης και
Ταξινόμησης,
Σχεδιασμός Αλγορίθμου - Δημιουργία Λογικού Διαγράμματος για την
Επίλυση του Προβλήματος,
Υλοποίηση Αλγορίθμου σε Πρόγραμμα - Χρήση του Περιβάλλοντος
Προγραμματισμού,
Δοκιμή και Επαλήθευση Προγράμματος (Αποσφαλμάτωση)

5. Επίλυση Προβλημάτων με Χρήση Αρχείων









Χρησιμότητα και Κριτήρια Επιλογής Χρήσης Αρχείων,
Ορισμός του Αρχείου και της Βασικής Διαδικασίας Προσπέλασης ενός
Αρχείου μέσω Προγράμματος (άνοιγμα, ανάγνωση/εγγραφή από/σε αρχείο,
κλείσιμο αρχείου),
Βιβλιοθήκες συναρτήσεων για προσπέλαση σε αρχεία,
Καθορισμός Απαιτήσεων και Ανάλυση του Προβλήματος με Χρήση Αρχείων,
Σχεδιασμός Αλγορίθμου - Δημιουργία Λογικού Διαγράμματος για την
Επίλυση του Προβλήματος,
Υλοποίηση Αλγορίθμου σε Πρόγραμμα - Χρήση του Περιβάλλοντος
Προγραμματισμού,
Δοκιμή και Επαλήθευση Προγράμματος (Αποσφαλμάτωση).
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(∆ΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ

: Εφαρµογές Προγραµµατισµού ΙΙΙ (459)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΩΡΑ

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

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το πρόχειρο αποτελείται από έντεκα (11) σελίδες.
Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α΄, Β΄, Γ΄).
Ο∆ΗΓΙΕΣ:

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο των απαντήσεων.
3. Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
4. ∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού, ή άλλου διορθωτικού
υλικού.
5. Οι µοναδικές βιβλιοθήκες που επιτρέπονται στη δηµιουργία
προγραµµάτων, είναι η <iostream>, <fstream>, <cmath>, <string> και
η <iomanip>.
6. Η έκδοση της γλώσσας C++ που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο
υποψήφιος είναι η C++98 (ISO/IEC 14882:1998). Οποιεσδήποτε
επεκτάσεις (extensions) παρέχονται από κάποιους µεταγλωττιστές
(compilers) δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
7. Τα σύµβολα των Λογικών ∆ιαγραµµάτων, καθώς και το λεκτικό
περιεχόµενό τους µπορούν να γίνουν µε µολύβι.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το µέρος Α΄ αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.

1. (α) Να σχεδιάσετε λογικό διάγραµµα για τον αλγόριθµο ο οποίος δέχεται τις τιµές
τριών (3) προϊόντων και υπολογίζει τη συνολική αξία των προϊόντων. Αν η συνολική
αξία των προϊόντων είναι πάνω από €300 τότε θα έχει έκπτωση 20%. Στο τελικό
ποσό πληρωµής να προστίθεται ΦΠΑ 19%.
(β) Να γράψετε στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ την εντολή που ελέγχει αν η
συνολική αξία των προϊόντων είναι πάνω από €300.

(γ) Να γράψετε στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ την εντολή που παρουσιάζει
την τελική τιµή που θα πληρώσει ο πελάτης.

2. Να γράψετε το αποτέλεσµα της πιο κάτω εντολής, η οποία είναι γραµµένη στη
γλώσσα προγραµµατισµού C++, σηµειώνοντας τα βήµατα που ακολουθήσατε για
να φτάσετε στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα:
cout<<9%2+(round(-2.3)+3*pow(3,3))+abs(-12)-trunc(6.2)+sqrt(4);

3.

Οι µεταβλητές x, y και z έχουν τις ακόλουθες τιµές: x=3, y=2 και z=-2.

Να γράψετε τις τιµές που θα έχουν οι λογικές µεταβλητές a και b (boolean), όταν
εκτελεστούν οι πιο κάτω εντολές στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ :
(i) a=(z==(x+y)) && (z!=2/y) || (z>(y-x))
(ii) b=(z!=(4*x)) && !(z>y)

4. Αν pA, pB και pC αντιστοιχούν στον πληθυσµό των χωρών Α, Β, C, να µετατρέψετε
τις πιο κάτω λεκτικές προτάσεις σε λογικές εκφράσεις.
(i) Η χώρα Α έχει µικρότερο ή ίσο πληθυσµό από το άθροισµα των χωρών Β και C.
(ii) Η χώρα Α και η χώρα Β έχει µεγαλύτερο πληθυσµό από το άθροισµα των χωρών
Α και C ή µεγαλύτερο πληθυσµό από το άθροισµα των χωρών Β και C.
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5. Έστω Α, Β και C οι γωνιές ενός τριγώνου. Το τρίγωνο ονοµάζεται ορθογώνιο αν µία
από τις γωνιές είναι ίση µε 90 µοίρες και το άθροισµα των γωνιών είναι 180 µοίρες.
Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας τη λογική έκφραση στη γλώσσα
προγραµµατισµού C++, η οποία ελέγχει το πιο πάνω.
6. ∆ίνεται το πιο κάτω τµήµα προγράµµατος στη γλώσσα προγραµµατισµού C++.
Χωρίς να αλλοιωθεί η λογική του, να γράψετε στο τετράδιό σας αντίστοιχο τµήµα
προγράµµατος χρησιµοποιώντας τη δοµή επανάληψης while.
for (int

i=10;

i>=0;

i-=2)

cout << i << endl;

7. Το πιο κάτω πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ δέχεται 10 ακέραιους
αριθµούς και υπολογίζει και παρουσιάζει το πλήθος των περιττών αριθµών. Στο
πρόγραµµα υπάρχουν λογικά ή/και συντακτικά λάθη. Να γράψετε στο τετράδιο
απαντήσεών σας τέσσερα (4) από αυτά, αναφέροντας τον αριθµό της γραµµής στην
οποία εµφανίζεται το κάθε λάθος µαζί µε τη διορθωµένη εντολή. Στο πρόγραµµα να
µη γίνει καµία προσθήκη ή αφαίρεση εντολής.
/*1*/ #include <iostream>
/*2*/ #define N=10
/*3*/ using namespace std;
/*4*/ int main(){
/*5*/ int x, p;
/*6*/ for (i=0; i<N; i++)
/*7*/ cout<< "∆ώσε αριθµό " << i+1 << endl;
/*8*/ cin >> x;
/*9*/ if (x/2!=0)
/*10*/ p++;
/*11*/ }
/*12*/ cout << p;
/*13*/ return 0;
/*14*/ }
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8. ∆ίνονται οι πιο κάτω πίνακες:
Α

Β

10

18

18

20

32

50

44

32

Να γράψετε τα αποτελέσµατα των πιο κάτω εντολών στο τετράδιο απαντήσεων.
(i) Χ[0] = Α[0] * Β[0];
(ii) Χ[1] = Α[3] - Β[1];
(iii) Χ[2] = Β[1] / A[2];
(v) Χ[3] = Α[1] – Β[0] + B[3] * B[2]

9. Τι θα εµφανίσει στην οθόνη ο πιο κάτω κώδικας;
int numbers[5];
numbers[0] = 8;
numbers[1] = 40;
numbers[2] = numbers[1] - 10;
numbers[3] = numbers[1] / 10;
numbers[4] = numbers[0] / numbers[3];
for (int i=0; i<5; i++)
cout << numbers[i] << " ";
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10. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα κώδικα:
for (int i=0; i<10; i++)
if (Α[i]< 100)
Β[i]= Α[i] + Α[i] / 2;
else
Β[i]= Α[i];

Αν ο πίνακας Α έχει τα περιεχόµενα: 120 200 500 430 80 40 100 110 600 4 ποια θα
είναι τα περιεχόµενα του πίνακα Β, µετά την εκτέλεση του παραπάνω τµήµατος κώδικα;

11. (α) Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων σας τις εντολές που πρέπει να
συµπληρωθούν στις θέσεις Α, Β, Γ και ∆ για την πιο κάτω συνάρτηση, η οποία να
εµφανίζει το µήνυµα «Hello world» στην οθόνη, όσες φορές θα υποδεικνύει η
παράµετρος x που θα δοθεί.
void say_hello_x_times(

Α

){

Β
Γ
Δ

}

(β) Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων σας την εντολή που πρέπει να συµπληρωθεί
στη θέση Α στο κυρίως πρόγραµµα για την κλήση της συνάρτησης FirstLetter, που
τυπώνει τον πρώτο χαρακτήρα µίας συµβολοσειράς.
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#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
char FirstLetter(string st){
return st[0];
}
int main(){
string s;
char c;
cin>>s;

Α

cout<<c;
return 0;
}

(γ) Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων σας την εντολή που πρέπει να συµπληρωθεί
στη θέση Α για τις παραµέτρους της συνάρτησης AverageLastDigit που υπολογίζει τον
µέσο όρο των ψηφίων των µονάδων 3 ακεραίων αριθµών.
float AverageLastDigit(

Α

){

int d1,d2,d3,sum;
d1=x%10;
d2=y%10;
d3=z%10;
sum=d1+d2+d3;
return sum/3.0;
}

12. ∆ίνεται το πιο κάτω πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C++, το οποίο
υπολογίζει το άθροισµα των ακέραιων αριθµών που υπάρχουν µέσα στο αρχείο
IN.txt και καταχωρεί το αποτέλεσµα στο αρχείο OUT.txt. Από το πρόγραµµα
απουσιάζουν κάποιες εντολές.
#include <fstream>
using namespace std;
int main(){
Α
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int N, sum = 0;
while (

Β

){

fin >> N;
Γ

}
fout << sum;
return 0;
}

(α) Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας τις εντολές που πρέπει να τοποθετηθούν
στη θέση Α, ώστε να υλοποιηθούν οι κατάλληλες ροές ανάγνωσης από και εγγραφής
προς τα αρχεία.

(β) Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας την έκφραση/συνθήκη που πρέπει να
τοποθετηθεί στη θέση Β, ώστε να διαβάζονται δεδοµένα µέχρι να εντοπιστεί το τέλος
του αρχείου IN.txt.

(γ) Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας την εντολή που πρέπει να τοποθετηθεί
στη θέση Γ ώστε να υπολογίζεται το άθροισµα όλων των ακεραίων αριθµών που
διαβάζονται από το αρχείο IN.txt.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - Το µέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες.
13. Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C++, το οποίο:
(α) Να διαβάζει 15 ονόµατα µαθητών και 15 βαθµούς επίδοσης τετράµηνου και να τα
αποθηκεύει στους πίνακες Α και Β αντίστοιχα.
(β) Να ζητά από τον χρήστη να δώσει έναν αριθµό από το 0 µέχρι το 14 και να
επιστρέφει το όνοµα που βρίσκεται στη θέση αυτή και τον βαθµό επίδοσης.
(γ) Να βρίσκει και να εµφανίζει το όνοµα του µαθητή µε τον µεγαλύτερο βαθµό και τον
όνοµα του µαθητή µε τον µικρότερο βαθµό.
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14. Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C++, το οποίο:
(α) Να διαβάζει 5 συµβολοσειρές από το αρχείο in.txt.
(β) Να χρησιµοποιεί τη συνάρτηση string reverseString(string st), για να αντιστρέψει
κάθε µία από τις συµβολοσειρές.
(γ) να τυπώνονται στο αρχείο out.txt τις ανεστραµµένες συµβολοσειρές.

Παράδειγµα εισόδου (in.txt)

abc
pacman
1234
A
madam
Παράδειγµα εξόδου (out.txt)

cba
namcap
4321
A
Madam

15. Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C++, το οποίο να δέχεται
25 ακέραιους αριθµούς και να:
(α) τους αποθηκεύει στον πίνακα Α, διαστάσεων 5 x 5.
(β) βρίσκει και να εµφανίζει τον µικρότερο αριθµό της κάθε γραµµής και να τον
αποθηκεύει στον µονοδιάστατο πίνακα minR, µεγέθους 5.
(γ) βρίσκει και να εµφανίζει το πλήθος των γραµµών, οι οποίες έχουν µόνο αρνητικούς
αριθµούς.

16. Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ το οποίο να επιλύει το
πιο κάτω πρόβληµα:
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Μια επαγγελµατική οµάδα καλαθόσφαιρας πρέπει να έχει στο δυναµικό της από 12
µέχρι 15 επαγγελµατίες παίκτες, ντόπιους και ξένους. Να γράψετε το πρόγραµµα το
οποίο:

(α) Να ζητά από τον χρήστη το όνοµα κάθε παίκτη, την προέλευσή του ('L' για ντόπιος,
'F' για ξένος), την ηλικία του και το ύψος του σε εκατοστόµετρα. Αφού δοθούν τα
στοιχεία των πρώτων 12 παικτών, ο χρήστης να ερωτάται κάθε φορά κατά πόσον
υπάρχει και άλλος παίκτης. Η επανάληψη να τερµατίζεται όταν ο χρήστης απαντήσει
«No» στην ερώτηση «Υπάρχει άλλος παίκτης; (Yes/No)» ή όταν εισαχθούν τα στοιχεία
15 παικτών. Να θεωρήσετε ότι όλα τα δεδοµένα δίνονται σωστά και δεν χρειάζεται
οποιοσδήποτε έλεγχος. Να θεωρήσετε επίσης ότι δίνεται τουλάχιστον ένας ντόπιος και
ένας ξένος παίκτης.
(β) Να υπολογίζει και να τυπώνει τον συνολικό αριθµό των ξένων παικτών, καθώς και
τον µέσο όρο της ηλικίας τους.
(γ) Να υπολογίζει και να τυπώνει τον συνολικό αριθµό των ντόπιων παικτών που έχουν
ηλικία µικρότερη των 20 χρονών. Να βρίσκει και να τυπώνει το όνοµα και το ύψος του
ψηλότερου παίκτη της οµάδας (να θεωρήσετε ότι ένας παίκτης είναι ψηλότερος από
τους υπόλοιπους).
Το πρόγραµµα πρέπει να εµφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα µηνύµατα για την
εισαγωγή των δεδοµένων και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Το µέρος Γ΄ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες.
17. Ο υπεύθυνος µιας αλυσίδας καταστηµάτων µε 50 καταστήµατα σε όλη την Κύπρο
στο τέλος κάθε έτους παραλαµβάνει από το κάθε κατάστηµα τα έσοδα και τα έξοδα
για κάθε µήνα. Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C++, το
οποίο:
(α) Να καταχωρεί σε µονοδιάστατο πίνακα shops το όνοµα του κάθε καταστήµατος και
στον παράλληλο δισδιάστατο πίνακα inout (50 x 12) τα έσοδα και έξοδα κάθε
καταστήµατος για κάθε έναν από τους 12 µήνες του έτους.
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(β) Να χρησιµοποιεί τη συνάρτηση TotalProfits, η οποία θα λαµβάνει ως παραµέτρους
από το κυρίως πρόγραµµα τους πίνακες profits και inout, για να υπολογίζει και να
καταχωρεί στον πίνακα totals τα συνολικά ετήσια έσοδα και έξοδα για κάθε ένα από τα
καταστήµατα.
(γ) Να υπολογίζει και να εµφανίζει τα ετήσια κέρδη ή ετήσια ζηµιά µε ακρίβεια 2
δεκαδικών ψηφίων και να τα καταχωρεί στον πίνακα TotalProfits. Τα ετήσια κέρδη ή
ζηµιά υπολογίζεται αφαιρώντας τα έσοδα από τα έξοδα.
(δ) Να δέχεται το όνοµα ενός καταστήµατος και να εντοπίζει και να εµφανίζει στην
οθόνη τα συνολικά κέρδη του καταστήµατος. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί το
κατάστηµα, να εµφανίζεται το µήνυµα “Wrong Name” και να ζητά νέα καταχώρηση
ορθού ονόµατος καταστήµατος.
Το πρόγραµµα πρέπει να εµφανίζει στην οθόνη τα κατάλληλα µηνύµατα για την
εισαγωγή των δεδοµένων και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων.
18. Σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα 20 φοιτητές διδάσκονται 10 διαφορετικά
µαθήµατα. Στο τέλος του προγράµµατος παίρνουν βαθµό για το κάθε µάθηµα. Τα
ονόµατα των 20 φοιτητών καταχωρούνται σε ένα µονοδιάστατο πίνακα µε το όνοµα
onoma. Σε ένα άλλο παράλληλο πίνακα δύο διαστάσεων µε 20 γραµµές και 11
στήλες, µε το όνοµα vathmoi, καταχωρούνται στις πρώτες 10 στήλες οι βαθµοί
(δεκαδικοί αριθµοί από 0.0 έως 10.0) που πήρε ο κάθε φοιτητής στο κάθε ένα από
τα 10 µαθήµατα. Να γίνεται έλεγχος στο βαθµό αν έχει δοθεί εκτός ορίων. Σε αυτή
την περίπτωση να παρουσιάζεται στην οθόνη το µήνυµα «Wrong Number» και να
ζητείται ξανά να δοθεί ο σωστός βαθµός. Στη συνέχεια να υπολογίζει και να
καταχωρεί στην 11η στήλη του πίνακα vathmoi τον γενικό βαθµό (µέσος όρος
βαθµολογίας) του κάθε φοιτητή.

(α) Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραµµα για τον αλγόριθµο του πιο πάνω προβλήµατος.
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(β) Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ το οποίο να επιλύει το
πιο κάτω πρόβληµα.
(γ) Σε ένα άλλο δισδιάστατο πίνακα (20 γραµµών και 2 στηλών) µε το όνοµα results,
παράλληλο µε τους άλλους δύο (onoma, vathmoi) να υπολογίζει και να καταχωρεί στην
πρώτη στήλη τον αριθµό των µαθηµάτων που πέρασε ο φοιτητής (βαθµός ≥ 5.0) και
στη δεύτερη στήλη τον αριθµό των µαθηµάτων που δεν πέρασε (βαθµός < 5.0).
(δ) Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόµατα των φοιτητών που πέρασαν όλα τα
µαθήµατα. Να βρίσκει και να τυπώνει τα ονόµατα των φοιτητών και το µήνυµα “Aristeio”
για όσους που πέρασαν όλα τα µαθήµατα και έχουν ταυτόχρονα µέσο όρο βαθµολογίας
µεγαλύτερο η ίσο µε 8.5.

--------------------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ---------------------------
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ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (462)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
1.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
1.4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
2.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3

ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1 ΠΡΟΪΟΝ
3.2 ΤΙΜΗ
3.3 ΠΕΡΙΟΧΗ
3.4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ
3.5 ΠΡΟΣΩΠΑ
3.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3.7 ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
4.1 ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
4.2 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
4.3 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
5.1 ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
5.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
6.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
6.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
6.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
6.5 ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
(ΔΕΙΓΜΑ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

:
:
:

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (462)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Μέρος Α, Β, Γ) και τέσσερις (4)
σελίδες.

Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
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ΜΕΡΟΣ Α (48 μονάδες)
1. Η διανομή του προϊόντος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ενέργειες
του μάρκετινγκ για την κάθε τουριστική επιχείρηση.
Να γράψετε ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα της άμεσης διάθεσης
του τουριστικού προϊόντος.
Πλεονέκτημα:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Μειονέκτημα:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Σε ποια από τις πιο κάτω κατηγορίες του μάρκετινγκ ανήκει ο
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κ.Ο.Τ.);
α) Καταναλωτικό μάρκετινγκ
β) Εξαγωγικό μάρκετινγκ
γ) Κοινωνικό μάρκετινγκ
δ) Βιομηχανικό μάρκετινγκ
3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Οι μεταβλητές που συνιστούν το Μίγμα Μάρκετινγκ είναι γνωστές ως:
α) 3R’s
β) 4R’s
γ) 3P’s
δ) 4P’s
4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Ποια μέθοδο τιμολόγησης ακολουθεί μια επιχείρηση όταν οι υπηρεσίες που
προσφέρει τιμολογούνται ιδιαίτερα ακριβά και παρ’ όλα αυτά ο κόσμος
συνεχίζει να τις αγοράζει;
α) Τιμολόγηση βάση της αξίας
β) Τιμολόγηση γοήτρου
γ) Τιμολόγηση βάση του ανταγωνισμού
δ) Τιμολόγηση προσανατολισμένη στο μάρκετινγκ
Σελίδα 2 από 4
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5. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Κάθε είδος οργανωμένου συστήματος υπηρεσιών, που δημιουργείται ή
χρησιμοποιείται για να προσφέρει κατάλληλα σημεία πώλησης ονομάζεται:
α) μεσολαβητής
β) προώθηση
γ) τοποθέτηση
δ) κανάλι διανομής
6. Να συμπληρώσετε τα κενά της πιο κάτω πρότασης.
Το περιβάλλον μάρκετινγκ μπορεί να διαχωριστεί σε δύο βασικά μέρη:
α) το ……………………………………….περιβάλλον και
β) το ……………………………………… περιβάλλον.
7. Να απαντήσετε Σωστό, εάν συμφωνείτε, ή Λάθος, εάν διαφωνείτε με τις πιο κάτω
προτάσεις.
α) Η τοποθεσία όπου βρίσκεται μια τουριστική επιχείρηση αποτελεί έναν από τους
πρωταρχικούς παράγοντες για την επιτυχία της.
………………………..
β) Η επιτυχία του μάρκετινγκ είναι ανεξάρτητη από την επιλογή, επιμόρφωση,
υποκίνηση και διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
……………………….
γ) Οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Κύπρο προσφέρουν εποχιακή έκπτωση το
καλοκαίρι.
…………………………..
δ) Οι υπηρεσίες είναι προϊόντα που αποτελούνται από δραστηριότητες, οφέλη ή
ικανοποιήσεις και προσφέρονται για πώληση.
…………………………
ε) Η ονομασία της μάρκας (brand name) αδυνατεί να προσθέσει αξία σε ένα προϊόν
γιατί οι καταναλωτές θεωρούν ότι η μάρκα είναι ασήμαντο μέρος του προϊόντος.
……………….............
στ) Αποτελεσματικό μάρκετινγκ είναι να σχεδιάζεις αυτό που μπορείς να πωλήσεις
και όχι να πωλείς αυτό που φτιάχνεις. ………………………..
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ΜΕΡΟΣ Β (32 μονάδες)
7. Οι διάφορες επιχειρήσεις μέχρι να εξελιχτούν στο σύστημα μάρκετινγκ
περνούν από διάφορες φάσεις.
Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τις τέσσερις (4) φάσεις εξέλιξης του
Μάρκετινγκ.
8. Για τον καθορισμό της τιμής στην οποία πωλείται ένα προϊόν από μια
τουριστική επιχείρηση σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν διάφοροι
παράγοντες. Να γράψετε τέσσερις (4) ελεγχόμενους και τέσσερις (4) μη
ελεγχόμενους παράγοντες.
9. Να εξηγήσετε τα Ηλεκτρονικά Συστήματα Κρατήσεων και να αναφέρετε
πώς επηρέασαν τον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων.
10. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τέσσερα (4) από τα καθήκοντα του
προσωπικού πωλήσεων.

ΜΕΡΟΣ Γ (20 μονάδες)
11. α) Να εξηγήσετε τι είναι ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος.
β) Κατά τη φάση της ανάπτυξης ενός προϊόντος η επιχείρηση θα βρει και θα
αναπτύξει την ιδέα για ένα νέο προϊόν.
Να γράψετε και να εξηγήσετε τις επόμενες τέσσερις (4) φάσεις του κύκλου
ζωής ενός προϊόντος.
12. Η διαφήμιση είναι μία αποτελεσματική μέθοδος μετάδοσης μηνυμάτων, την
οποία κάθε επιχείρηση διαχειρίζεται με τον δικό της τρόπο.
α) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τα πέντε (5) «Μ» που αντιπροσωπεύουν τις
αποφάσεις που θα πάρει η επιχείρηση για να προχωρήσει με το διαφημιστικό
της πρόγραμμα.
β) Να γράψετε και να εξηγήσετε τους πέντε (5) πιο σημαντικούς παράγοντες
που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια επιχείρηση όταν ετοιμάζει τον
προϋπολογισμό της διαφήμισης.

-Τέλος Εξεταστικού Δοκιμίου-
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (463)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
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, μέγγενη 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.
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.
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Μήτρες
Γενικά, κατασκευή και λειτουργία των κοπτικών μητρών.
Κοπτικές μήτρες σφηνοκοττής, 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. Αποτύπωση του προτύπου στην άμμο (κατασκευή του
τύπου), Χύτευση σε τύπους από υγρή άμμο (green-sand moulding), από αποξηραμένη άμμο (dry-sand
molding) 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 olie-casting,
permanent mold 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 (PTFE), πολυκαρβονικό, πολύίμίδια 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).
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Ελαστομερή και θερμοπλαστικά, φυσικό και συνθετικό καουτσούκ, άλλα ελαστομερή,
(πολύίσοβουτυλένιο, 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.
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 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ

: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ II (463)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

ΩΡΑ

:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) σε δέκα (10) 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. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου υλικού.
4. 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 - 6 να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.
1. Οι κωνικοί οδοντοτροχοί χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση κίνησης
(α) μεταξύ κάθετων αξόνων
(β) μεταξύ ασύμβατων αξόνων
(γ) μεταξύ αξόνων που βρίσκονται στην ίδια ευθεία
(δ) μεταξύ παράλληλων αξόνων
2. Οι ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών είναι ειδικά επιπρόσθετα προσαρτήματα που
χρησιμοποιούνται στα δράπανα για
(α) συγκράτηση της εργασίας, αποφυγή της χάραξης και καθοδήγηση του
κοπτικού εργαλείου
(β) να αυξηθεί η ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου
(γ) βελτίωση της κατεργασμένης επιφάνειας
(δ) τη συγκράτηση του κοπτικού εργαλείου
3. Τα ελαστομερή είναι συνθετικά υλικά που:
(α) αντέχουν σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες
(β) μαλακώνουν με τη θέρμανση
(γ) μπορούν να ρευστοποιηθούν και να διαμορφωθούν πολλές φορές
(δ) δεν είναι συγκολλήσιμα
4. Η αύξηση της θερμοκρασίας του υδραυλικού λαδιού θα
(α) αυξήσει τις απώλειες λόγω τριβής στον υδραυλικό σωλήνα
(β) βελτιώσει το συντελεστή ισχύος της αντλίας
(γ) μειώσει το ιξώδες
(δ) αυξήσει το ιξώδες
5. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται μια στροφαλοφόρος πρέσα. Η αύξηση του μήκους του
διωστήρα στις πρέσες στροφάλου έχει σαν αποτέλεσμα:
(α) την αύξηση της δύναμης πίεσης της πρέσας
(β) τη μετατόπιση της θέσης της διαδρομής κριού - εργαλείου προς τα πάνω
(γ) την αύξηση του μήκους της διαδρομής κριού - εργαλείου
(δ) τη μετατόπιση της θέσης της διαδρομής κριού - εργαλείου προς τα κάτω

Σχήμα 1
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6. Η χύτευση στην άμμο είναι μια μέθοδος διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών, που
χρησιμοποιείται για παραγωγή χυτών προϊόντων με:
(α) πολύπλοκο γεωμετρικό σχήμα
(β) πολύ μεγάλη ακρίβεια διαστάσεων
(γ) αυξημένη λειότητα επιφανειών
(δ) πολύ λεπτά τοιχώματα
7. Να αναφέρετε το λόγο ύπαρξης
(α) του ασφαλιστικού πείρου και
(β) των πείρων καθοδήγησης στην ιδιοσυσκευή που φαίνεται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2
(α) ………………………………….……………………………………………………
………………………………………….……………………………………………
(β) ………………………………….……………………………………………………
………………………………………….……………………………………………
8. Να αναφέρετε από πόσες κοπτικές και μη κοπτικές κινήσεις αποτελείται ο κοπτικός
κύκλος G84 σε ένα πρόγραμμα τόρνου CNC.
Κοπτικές κινήσεις

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

Μη κοπτικές κινήσεις

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

9. Στο σχήμα 3 φαίνεται το σύμβολο ενός υδραυλικού εξαρτήματος που
χρησιμοποιείται σε υδραυλικά κυκλώματα.
(α) Να αναφέρετε την ονομασία του.
(β) Να αναφέρετε τον τρόπο που ενεργοποιείται αυτό το εξάρτημα.

Σχήμα 3

(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................
...............................................................
10. Να αναγνωρίσετε την ιδιοσυσκευή, που φαίνεται στο σχήμα 4 και να αναφέρετε τρία
(3) πλεονεκτήματα που προσφέρει με τη χρησιμοποίησή της.

Σχήμα 4

Είδος ιδιοσυσκευής:…………………………………………………………………………
Πλεονεκτήματα:
(α)……………………………………………………………………………………………..
(β)……………………………………………………………………………………………..
(γ)………………………………………………………………………………………………
11. Να κατονομάσετε τέσσερις (4) τύπους μητρών διαμόρφωσης.
(α)………………………………………………………………………………………………
(β)………………………………………………………………………………………………
(γ)………………………………………………………………………………………………
(δ)………………………………………………………………………………………………
12. Να εξηγήσετε με λίγα λόγια τις έννοιες ''Χάρη συστολής'' και ''Xάρη κατεργασίας''
στη χύτευση.
Χάρη συστολής:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Χάρη κατεργασίας:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Β:

Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.

13. Στο σχήμα 5 απεικονίζεται διάγραμμα υδραυλικού κυκλώματος.

Σχήμα 5
(α) Να κατονομάσετε τον τύπο του κυλίνδρου
……………………………………………………
(β) Να κατονομάσετε τον τύπο της βαλβίδας
……………………………………………………
(γ) Να περιγράψετε τη λειτουργία του κυκλώματος………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
14. Σε ένα ανυψωτικό, το οποίο αποτελείται από ένα ζεύγος οδοντοτροχών με
απόσταση αξόνων a = 270 mm, πρέπει να κατασκευαστεί ο κινούμενος τροχός που
φαίνεται στο σχήμα 6. Από τον κινητήριο τροχό είναι γνωστά ο αριθμός δοντιών
Ζ1= 46 και η διάμετρος της περιφέρειας κεφαλής da1= 216 mm.
Ζητούνται:
(α) το modul των δύο τροχών
(β) ο αριθμός των δοντιών Ζ2 του κινούμενου τροχού
(γ) η διάμετρος da2 της περιφέρειας κεφαλής του κινούμενου τροχού
(δ) οι διάμετροι των αρχικών περιφερειών d1 και d2
(ε) το ύψος δοντιού h και των δύο οδοντοτροχών.
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Σχήμα 6
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

Διάμετρος κεφαλών

da  d  2m  m  z  2 

6

Διάμετρος 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
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 d  da

z
z2

d  d da  2m


m p
m
pz
 da  2m


p m

 1,5708m
2
2
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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 7. Ως πρώτη ύλη θα χρησιμοποιηθεί λωρίδα ελάσματος
χάλυβα πάχους 2 mm με αντοχή εφελκυσμού Rm = 400 N/mm2.

Σχήμα 7
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..........
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
16. Στο σχήμα 8 φαίνεται ο μηχανισμός χύτευσης συνθετικών υλικών με έγχυση.
(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη του συστήματος.
(β) Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας αυτού του συστήματος.

Σχήμα 8
(α) 1………………………………………………
2………………………………………………
3………………………………………………
4………………………………………………
5………………………………………………
6………………………………………………
7………………………………………………
8………………………………………………

(β) ……………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Γ:

Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

17. Σε φρέζα με νουμερικό προγραμματισμό εργασίας (CNC) θα κατεργαστεί το
αντικείμενο, όπως φαίνεται στο σχήμα 9 με τις διαστάσεις του και τη μορφή του. Να
γράψετε στο πίνακα 1 πρόγραμμα κατεργασίας, στο απόλυτο σύστημα για κοπή του
γράμματος Μ, χρησιμοποιώντας τη μορφή προγραμματισμού που φαίνεται στον
πίνακα 1.Το βάθος κοπής είναι 3 mm.

Σχήμα 9

N

G(M)

X

Υ

Ζ

F

Πίνακας 1
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18. Στο σχήμα 10 φαίνονται το διάγραμμα και το κύκλωμα υδραυλικού συστήματος
μετάδοσης κίνησης.
(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη του συστήματος.
(β) Να περιγράψετε με συντομία τη λειτουργία του συστήματος.

Σχήμα 10

(α)

(β)

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ------------------------------
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ III (464)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια Εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Σύστημα μετάδοσης της κίνησης
Συμπλέκτης
Εισαγωγή – Ορισμοί – Σκοπός του συμπλέκτη – Ταξινόμηση των συμπλεκτών
Συμπλέκτης ξηράς 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
Ηλεκτρόφρενο
Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών – ABS (Antilock Braking System)
Διάταξη και λειτουργία του συστήματος ABS. Εξαρτήματα του ABS. Ταξινόμηση
συστημάτων ABS ανάλογα με τη διάταξη των αισθητήρων ταχύτητας.
Σύστημα δυναμικής επιβράδυνσης BAS (Brake Assist System)
Σύστημα αντιολίσθησης τροχών TCS (Traction Control System)
Συστήματα ελέγχου πρόσφυσης ESP (Electronic Stability Program)
Σύστημα ανάρτησης
Εισαγωγή – Ορισμοί – Σκοπός – Ταξινόμηση των συστημάτων ανάρτησης
Ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης (independent suspension)
Μη ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης
Ελατήρια ανάρτησης – Αποσβεστήρες ταλαντώσεων («κόντρα σούστες»)
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση. Διάταξη και λειτουργία Hydractive Air
Suspension
Τροχοί – Ελαστικά (wheels, tyres)
Μέρη του τροχού του αυτοκινήτου – Κώδικες τυποποίησης των ζάντων (σώτρα, rims)
Τύποι ελαστικών – Κώδικες τυποποίησης των ελαστικών
Άζωτο στα ελαστικά
Ελαστικά Run Flat (RFT)
Ελαστικά με ακτίνες (TWEEL)
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Σύστημα διεύθυνσης
Γεωμετρία του συστήματος διεύθυνσης
Πρόσφυση («κράτημα») του αυτοκινήτου – Υποστροφή και υπερστροφή του
αυτοκινήτου Μηχανικά συστήματα διεύθυνσης
Συστήματα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση (power assistance steering)
Συστήματα διεύθυνσης με ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση
Συστήματα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση - EPS (Electric Power Steering)
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
Σύγχρονα συστήματα παθητικής ασφάλειας
Αερόσακοι SRS (Supplementary Restraint System) – Airbag. Διάταξη και λειτουργία
Πλευρικοί αερόσακοι
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας
Προεντατήρες ζωνών ασφάλειας
Συστήματα ασφάλειας και άνεσης – Απλή αναφορά
Σύστημα ελέγχου ταξιδιού - Cruise control
Σύστηµα προσαρµοζόµενου ελέγχου πορείας - Adaptive cruise control (ACC)
Συστήματα διευκόλυνσης στάθμευσης. Βοηθός στάθμευσης
Σύστημα πλοήγησης
Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρες βροχής
Σύστημα παρακολούθησης ελαστικών
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΙΙ (464)
:
:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ (Α, Β ΚΑΙ Γ) ΣΕ
ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2 ώρες και 30 λεπτά

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο στο διαθέσιμο
χώρο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι αρκετός να χρησιμοποιήσετε
τον συμπληρωματικό χώρο απαντήσεων στη σελίδα 11 με την ανάλογη
παραπομπή.
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. Σκοπός του αρθρωτού συνδέσμου του άξονα μετάδοσης της κίνησης (άξονας του
καρτάν) είναι
(α) η μείωση του μήκους του άξονα μετάδοσης της κίνησης
(β) η μείωση των στροφών του άξονα μετάδοσης της κίνησης
(γ) η μείωση των στροφών και των ταλαντώσεων του άξονα μετάδοσης της
κίνησης
(δ) η μετάδοση της κίνησης υπό γωνία.
2. Η υπερβολικά αρνητική γωνία Κάμπερ προκαλεί φθορά
(α) στα δύο άκρα των ελαστικών
(β) στην εξωτερική πλευρά των ελαστικών
(γ) στο κέντρο των ελαστικών
(δ) στην εσωτερική πλευρά των ελαστικών.
3. Ο αριθμός των σχέσεων (ταχυτήτων) στα κιβώτια ταχυτήτων συνεχώς
μεταβαλλόμενου λόγου ταχύτητας – CVT (Continuously Variable Transmission)
είναι
(α) έξι
(β) άπειρος
(γ) πέντε
(δ) επτά.
4. Όταν ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο λόγω πλήρους ολίσθησης ενός εκ των δύο (2)
κινητήριων τροχών, τότε ο τροχός ο οποίος ολισθαίνει περιστρέφεται με τις
(α) διπλάσιες στροφές της κορώνας
(β) ίδιες στροφές όπως η κορώνα
(γ) μισές στροφές της κορώνας
(δ) τετραπλάσιες στροφές της κορώνας.
5. Η παρουσία αέρα στο υδραυλικό σύστημα πέδησης προκαλεί
(α) πλαγιοδρόμηση του αυτοκινήτου κατά την πέδηση
(β) σφύριγμα ή κραδασμό των φρένων
(γ) αυξημένη διαδρομή του πατιδιού των φρένων κατά την πέδηση
(δ) ομαδικό μάγκωμα των τροχών.
6. Ο σερβομηχανισμός στο σύστημα πέδησης
(α) μειώνει τη δύναμη που χρειάζεται να καταβάλει ο οδηγός στο πατίδι κατά την
πέδηση
(β) μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε υδραυλική
(γ) παρέχει την απαιτούμενη ποσότητα υγρού στην κύρια αντλία φρένων
(δ) υποβοηθά στη λειτουργία του χειρόφρενου.
Σελίδα 2 από 11
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7. Στο σχήμα 1 φαίνεται σχεδιασμένο διπλό υδραυλικό σύστημα πέδησης.
Να γράψετε δύο (2) επιπτώσεις στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου όταν
τεθεί εκτός λειτουργίας το ένα από τα δύο κυκλώματα.

Σχήμα 1
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………….
8. Να γράψετε τον σκοπό της διαφορικής βαλβίδας ασφαλείας στο υδραυλικό
σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου.
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………….
9. Να γράψετε τον σκοπό των πιο κάτω μερών του δίσκου του μηχανικού συμπλέκτη
ξηράς τριβής:
(α) του μεταλλικού ελάσματος μεταξύ των επιφανειών τριβής
(β) των ελατηρίων ταλαντώσεων.
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………

Σελίδα 3 από 11
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10. Να γράψετε τέσσερα (4) συστήματα που συμβάλουν στην αύξηση της παθητικής
ασφάλειας του αυτοκινήτου.
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
11. Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα του ανεξάρτητου συστήματος ανάρτησης του
αυτοκινήτου συγκρίνοντας το με το μη ανεξάρτητο σύστημα ανάρτησης.
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………….
12. Να γράψετε τέσσερις (4) παράγοντες που επηρεάζουν τη γωνία ολίσθησης των
ελαστικών στο αυτοκίνητο.
………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 8 μονάδες
13. Στο σχήμα 2, (Α) και (Β), απεικονίζονται παραστατικά δύο (2) φάσεις λειτουργίας
ενός μηχανισμού ασφαλείας μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων

(Α)

(Β)
Σχήμα 2
Σελίδα 4 από 11
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(α) Να κατονομάσετε τον τύπο του μηχανισμού ασφαλείας
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(β) Να επιλέξετε σε ποια από τις δύο φάσεις λειτουργίας (Α) και (Β) φαίνεται η
ουδέτερη (κενή) ταχύτητα
………………………………………………………………………………………………
(γ) Να γράψετε την επίπτωση στη λειτουργία του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων
σε περίπτωση φθοράς του ελατηρίου ή της σφαίρας που φαίνεται στο σχήμα 2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(δ) Να κατονομάσετε ακόμη ένα (1) μηχανισμό ασφαλείας του μηχανικού κιβωτίου
ταχυτήτων.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
14. Στο πλαϊνό τοίχωμα ενός ελαστικού του αυτοκινήτου αναγράφεται η κωδικοποίηση
225/45 R17 93W
(α) Να εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά γράμματα και τους αριθμούς της
κωδικοποίησης
Χαρακτηριστικό
γράμμα ή
αριθμός

Επεξήγηση

225
45
R
17
93
W
(β) Να γράψετε δύο (2) συμπτώματα στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου
όταν κινείται με υπερβολικά ψηλή πίεση στα ελαστικά.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Σελίδα 5 από 11
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15. Στο σχήμα 3 φαίνονται οι γωνίες γεωμετρίας του συστήματος διεύθυνσης του
αυτοκινήτου

Σχήμα 3
(α) Να κατονομάσετε τις γωνίες Χ και Υ
Γωνία Χ: ……………………………………………………………………………………
Γωνία Υ: ……………………………………………………………………………………
(β) Να γράψετε τον σκοπό των γωνιών Χ και Υ
Σκοπός της γωνίας Χ είναι: …………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………….
Σκοπός της γωνίας Υ είναι: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
(γ) Να γράψετε δύο (2) επιπτώσεις στην οδήγηση σε περίπτωση υπερβολικά
μεγάλης γωνίας Χ.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(δ) Να γράψετε σε ποιο μέρος των ελαστικών προκαλείται φθορά από την
υπερβολικά μεγάλη σύγκλιση των τροχών
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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16. Στο σχήμα 4 φαίνονται τα εξαρτήματα 1, 2, 3 και 4 του συστήματος ανάρτησης του
αυτοκινήτου:

Σχήμα 4
(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα εξαρτήματα που φαίνονται στο σχήμα
Αριθμός

Ονομασία εξαρτήματος

1
2
3
4
(β) Να γράψετε τον σκοπό των εξαρτημάτων 1 και 2
Εξάρτημα 1:………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Εξάρτημα 2:………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(γ) Να γράψετε δύο (2) συμπτώματα στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε
περίπτωση φθοράς του εξαρτήματος 2.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 10 μονάδες.
17. Στο σχήμα 5 φαίνεται μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων του αυτοκινήτου:

Σχήμα 5
(α) Να κατονομάσετε τα έξι (6) αριθμημένα εξαρτήματα του κιβωτίου ταχυτήτων:
Αριθμός

Ονομασία εξαρτήματος

1
2
3
4
5
6
(β) Να κατονομάσετε τον τύπο του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(γ) Πόσες συνολικά ταχύτητες περιλαμβάνει το κιβώτιο που φαίνεται στο σχήμα 5;
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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(δ) Να γράψετε ποια ταχύτητα ευρίσκεται σε εμπλοκή σύμφωνα με το σχήμα 5
………………………………………………………………………………………………
(ε) Να υπολογίσετε τις στροφές του άξονα με αριθμό 4 όταν ο άξονας με αριθμό 1
περιστρέφεται με 2500 στροφές ανά λεπτό.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
18. Στο σχήμα 6 φαίνεται σύστημα αντιπλοκαρίσματος των τροχών (ABS)

Σχήμα 6
(α) Να κατονομάσετε τα έξι (6) αριθμημένα εξαρτήματα του συστήματος
αντιπλοκαρίσματος των τροχών
Αριθμός

Ονομασία εξαρτήματος

1
2
3
4
5
6
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(β) Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα του συστήματος αντιπλοκαρίσματος των
τροχών έναντι του συμβατικού συστήματος πέδησης
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(γ) Να γράψετε τον σκοπό των αριθμημένων εξαρτημάτων με αριθμούς 1 και 2.
Εξάρτημα 1: ……………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Εξάρτημα 2: ……………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
(δ) Να εξηγήσετε τις τρεις (3) φάσεις λειτουργίας του εξαρτήματος με αριθμό 6.
Φάση 1: …………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………….……………………………
Φάση 2: …………………………………………….………………………………………
……………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….…………………………………
Φάση 3: …………………………….………………….……………………………………
………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………….………………………………………
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
(Να χρησιμοποιηθεί μόνον ως συμπληρωματικός χώρος απαντήσεων. Μην ξεχάσετε
να σημειώσετε τον αριθμό της ερώτησης που απαντάτε)
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………
------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ------------------------------
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ΜΕΡΟΣ Β2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
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MΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (550)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Χειμερινά Σιτηρά
1.1. Σιτάρι
1.2. Κριθάρι
1.3. Βρώμη
2. Ανοιξιάτικα Σιτηρά
2.1 Αραβόσιτος
2.2 Ρύζι
2.3 Σόργο
3. Βιομηχανικά Φυτά
3.1. Καπνός
3.2. Βαμβάκι
3.3. Ζαχαρότευτλα
3.4. Βιομηχανική Τομάτα
4. Χειμερινά Ψυχανθή
4.1. Μπιζέλια
4.2. Ρεβίθια
4.3. Κουκιά
4.4. Φακές
4.5. Βίκος
5. Ανοιξιάτικα Ψυχανθή
5.1. Σόγια
5.2. Φασόλια
5.3. Αραχίδα
6. Χορτοδοτικά Ψυχανθή
6.1. Μηδική
6.2. Τριφύλλια
6.3. Χορτοδοτικά Αγροστώδη (Λόλιο)
7. Ελαιούχα Φυτά
7.1. Ηλιάνθος
7.2. Ελαιοκράμβη
7.3. Σουσάμι
8. Κλωστικά φυτά
8.1. Λινάρι
8.2. Κάνναβι
9. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά
9.1. Μέντα
9.2. Λεβάντα
9.3. Χαμομήλι
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9.4. Κάππαρη
9.5. Κόλιανδρος
9.6. Κύμινο
9.7. Βασιλικός
9.8. Δίκταμος
9.9. Ματζουράνα
9.10. Ρίγανη
9.11. Γλυκάνισο
9.12. Δενδρολίβανο
9.13. Φασκόμηλο
9.14. Γιασεμί
9.15. Δάφνη
9.16. Τσάι του βουνού
9.17. Θυμάρι
9.18. Δυόσμος
10. Φυτά Βιομάζας
10.1. Το Ζαχαρούχο Σόργο
10.2. Αγριοαγκινάρα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (550)
:
:

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.
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ΜΕΡΟΣ Α’: Δώδεκα (12) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1 – 4 να επιλέξετε το Ορθό ή Λάθος βάζοντας √ στο αντίστοιχο
πλαίσιο.
Ορθό

Λάθος

1. Ο κόκκινος χρωματισμός του καρπού της βιομηχανικής τομάτας
οφείλεται στη χρωστική λυκοπίνη
2. Σε συννεφιασμένες ημέρες ο ηλιοτροπισμός δεν εκδηλώνεται
3. Τα άγανα είναι μη αναπτυγμένα ελάσματα φύλλων στα οποία έχει

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

Ορθό

Λάθος

απομείνει μόνο το κεντρικό νεύρο
4. Ενσίρωση ή «silage», είναι η μέθοδος διατήρησης χλωρού χόρτου
σε

αναερόβιες

συνθήκες

μέσα

σε

ειδικούς

χώρους

που

ονομάζονται σιροί

Για τις ερωτήσεις 5 – 7 να επιλέξετε την ορθή απάντηση.
5. Ποιον από τους παρακάτω καρπούς ονόμασε ο λαός «κρέας του φτωχού»;
α) Τις φακές
β) Το μπιζέλι
γ) Το φασόλι
δ) Τα κουκιά
6. Η σημαντικότερη μυκητολογική ασθένεια στα χειμερινά σιτηρά είναι:
α) το ωίδιο
β) η σκωριάση
γ) ο περονόσπορος
δ) ο άνθρακας
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7. Ο καρπός του ηλίανθου είναι:
α) ράγα
β) καρύοψη
γ) λοβός
δ) αχαίνιο

8. Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω φυτά της στήλης Α με τις κατηγορίες που ανήκουν
στη στήλη Β (δύο κατηγορίες από τη στήλη Β περισσεύουν).
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Λεβάντα

I.

Ανοιξιάτικα Σιτηρά

2. Φακές

II.

Χειμερινά Ψυχανθή

3. Βρώμη

III.

Κλωστικά Φυτά

4. Ρύζι

IV.

Αρωματικά

5. Λινάρι

V.

Χειμερινά Σιτηρά

VI.

Φυτά Βιομάζας

VII.

Χορτοδοτικά Ψυχανθή

9. Να αναφέρετε τις δύο κύριες καλλιεργούμενες ποικιλίες του κριθαριού.
10. Να περιγράψετε τον εγγενή τρόπο πολλαπλασιασμού των αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών.
11. Να αναφέρετε τέσσερα (4) φυτά τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των χειμερινών
ψυχανθών.
12. Να αναφέρετε δύο (2) τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η εγκατάσταση
των φυτών σε ένα ορυζώνα.
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ΜΕΡΟΣ Β’: Τέσσερις (4) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Να ονομάσετε τα μέρη του άνθους των ψυχανθών φυτών, της παρακάτω
φωτογραφίας

14. Οι ποικιλίες των φασολιών κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Να αναφέρετε τέσσερα (4) από αυτά.
15. Να αναφέρετε τέσσερις (4) μορφές κατανάλωσης της βιομηχανικής τομάτας.
16. Ποια είναι η χαρακτηριστική και μοναδική ιδιότητα που παρουσιάζουν τα άνθη
αραχίδας, μετά τη γονιμοποίησή τους;

ΜΕΡΟΣ Γ’: Δύο (2) ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Να περιγράψετε τον εγγενή τρόπο πολλαπλασιασμού των αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών.
18. Τι είναι και τι προσφέρει στη μηδική η ασβέστωση του εδάφους;

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ -
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (553)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:
1. Εισαγωγή -Φέρων οργανισμός- Λειτουργία
1.1.
Εισαγωγή
1.2.
Φέρων οργανισμός , φορτία, στατική λειτουργία
1.3.
Ρόλος σκυροδέματος και οπλισμού
2. Κανονισμοί
2.1.
Στοιχεία του Κανονισμού Σκυροδέματος και του Σεισμικού Κώδικα
2.2.
Επικαλύψεις οπλισμού
2.3.
Αποστάσεις μεταξύ οπλισμών
2.4.
Κανονισμοί αποκοπής οπλισμού
2.5.
Συνδετήρες
3. Ξυλότυποι Θεμελίωσης και Πλακών
3.1.
Ξυλότυπος θεμελίωσης
3.2.
Συνδετήριες δοκοί
3.3.
Άξονες - σχέδιο χάραξης θεμελίωσης
3.4.
Ξυλότυποι πλακών (Είδη πλακών)
3.5.
Κάτοψη - σχεδίαση οπλισμών. Σκαρίφημα και σχέδιο
3.6.
Τομή πλάκας - σχεδίαση οπλισμών. Σκαρίφημα και σχέδιο
4. Επί μέρους στατικά στοιχεία-Λειτουργία-Οπλισμός και λεπτομέρειες.
4.1.
Πέδιλο
4.1.1. Λειτουργία - οπλισμός
4.1.2. Κάτοψη - τομή κεντρικά φορτισμένου πεδίλου. Σκαρίφημα και σχέδιο
4.2.
Κολώνα
4.2.1. Λειτουργία - Κυρίως οπλισμός - συνδετήρες
4.2.2. Κατά μήκος και εγκάρσια τομή κολώνας Σκαρίφημα και σχέδιο
4.3.
Δοκός
4.3.1. Λειτουργία - Κυρίως οπλισμός - συνδετήρες
4.3.2. Κατά μήκος και εγκάρσιες τομές δοκού και αναπτύγματα οπλισμού. Σκαρίφημα και σχέδιο
5. Σκάλα
5.1.
Ερμηνεία κάτοψης και τομής σκάλας
6. Ερμηνεία σχεδίων για Ξύλινες και Μεταλλικές στέγες
6.1.
Στατικό σχέδιο ξύλινης στέγης
6.2.
Στατικό σχέδιο μεταλλικής στέγης
Σημείωση:
 Οι εξεταζόμενοι κατά την ημέρα της εξέτασης πρέπει απαραίτητα να έχουν τα πιο κάτω:
o Όργανα σχεδίασης (τρίγωνα, κανόνα ή κλιμακόμετρο, διαβήτη, κολλητική ταινία,
σβηστήρι)
o Μολυβόπενες και μύτες ΗΒ, 2Η, 3Η
 Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (553)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: …………………………….

ΩΡΑ

: …………………………….

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από μία (1) σελίδα Α4 και τέσσερα (4)
φύλλα σχεδίασης Α3 και περιλαμβάνει δύο (2) μέρη (Α΄ και Β΄).
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά
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
1. Να λύσετε όλες τις ασκήσεις
2. Οι ασκήσεις 1 και 2 του Μέρους Α να λυθούν στο φύλλο σχεδίασης 1
3. Οι ασκήσεις 3 και 4 του Μέρους Α να λυθούν στο φύλλο σχεδίασης 2
4. Η άσκηση 5 του Μέρους Β να λυθεί στο φύλλο σχεδίασης 3
5. Η άσκηση 6 του Μέρους Β να λυθεί στο φύλλο σχεδίασης 4
6. Να αναγράψετε τα στοιχεία σας και στα τέσσερα (4) φύλλα σχεδίασης
7. Να αναγραφούν τίτλοι όπου χρειάζεται
8. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραμμογραφίας και γραφής
γραμμάτων και αριθμών
9. Διαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση με τις
δοσμένες διαστάσεις
10. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής
11. Επιτρέπεται η χρήση κλιμακόμετρου.

416

417

418

419

420

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΙΙ (554)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ






Δημιουργική εικονογράφηση
o

Δημιουργική χρήση υλικών, τεχνικών και διαδικασιών στην εικονογράφηση

o

Πειραματισμός με μικτά υλικά

Εμπορική εικονογράφηση - Συσκευασία
o

Εφαρμογές εικονογράφησης

o

Συσκευασία


Σημεία φυγής



Η φόρμα μέσα από τον κύβο



Προοπτική αναπαράσταση



Τρισδιάστατος χώρος

o

Εικονογράφηση αναπτύγματος συσκευασίας

o

Εφαρμογή λογότυπου και κειμένου

Εμπορική εικονογράφηση - Διαφήμιση
o

Εικονογράφηση σειράς διαφημίσεων

o

 Δομή
 Άξονες / Κλίσεις / Αναλογίες
 Τόνος
 Φόρμα
 Χρώμα
 Υφή
Εφαρμογή σλόγκαν

Oδηγίες: Οι εξεταζόμενοι/ες να φέρουν μαζί τους τα ακόλουθα υλικά:
Σετ μαύρων και χρωματιστών μολυβιών, σετ μαύρων και χρωματιστών μαρκαδόρων,
πενάκια, μπογιές (ακουαρέλες ή/και τέμπερες), πινέλα, παλέτα, δοχείο με νερό,
σβηστήρι, ξύστρα και χαρτοταινία.
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•
•
•
•

3. Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.

και η αφίσα δεν επιστρέφονται.

Σελίδα 1 από 2

2. Το διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο), το εξεταστικό δοκίμιο

ως βοηθητικό μέσο.

1. Να χρησιμοποιήσετε το διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο)

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ένα φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3
Μια έγχρωμη Αφίσα Α3
Ένα διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο) μεγέθους Α3
Ένα έντυπο Α3 (χαρτονάκι), στο οποίο να συμπληρωθούν τα στοιχεία του/της
και να επισυναφθεί στο φύλλο σχεδίασης, στο τέλος της εξέτασης.

O/H κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• Το εξεταστικό δοκίμιο

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΣΕΛΙΔΕΣ

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού: τρεις (3) ώρες

ΜΑΘΗΜΑ
: ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΙΙ (554)
HMEΡΟΜΗΝΙΑ
:
ΩΡΑ		:

(ΔΕΙΓΜΑ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α' ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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Να αποδώσετε τον τίτλο χρωματικά όπως απεικονίζεται στην αφίσα.

Το διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο), το οποίο σας δόθηκε, να χρησιμοποιηθεί ως

•

•

Το διαφανές φύλλο δε θα τύχει αξιολόγησης.

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

•

•

που σας δόθηκαν.

βοηθητικό μέσο για αντιγραφή και μεταφορά τυπογραφικών και εικαστικών στοιχείων

Η σύνθεσή σας να περιέχει τον τίτλο « ΚΑΛΗΜΕΡΑ! » (σελίδα 2).

Μπορείτε, εάν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε ανάμεικτα υλικά.

τη σύνθεση (αφίσα) με χρώμα στο φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α3 που σας δόθηκε.

Να οργανώσετε με επιμέλεια τη σχεδιαστική επιφάνεια, απεικονίζοντας ρεαλιστικά

•

•

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

στην επιφάνεια του φύλλου σχεδίασης, μεγέθους Α3.

Να σχεδιάσετε, με υλικά της επιλογής σας, τη σύνθεση (αφίσα) που σας δόθηκε,

ΘΕΜΑ: Εικονογράφηση Αφίσας : « ΚΑΛΗΜΕΡΑ! »

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΑΛΗΜ

TITΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

100 μονάδες

30 μονάδες

30 μονάδες

4. Απόδοση των αποχρώσεων, των αντιθέσεων και της φωτοσκίασης
της σύνθεσης.
5. Απόδοση της εικονογράφησης (αφίσας) με εκφραστικό και ζωντανό
χαρακτήρα.

20 μονάδες

10 μονάδες

2. Απόδοση των αναλογιών των αντικειμένων και των επιπέδων
της σύνθεσης.
3. Απόδοση της φόρμας, του όγκου, της υφής καθώς και της προοπτικής
αλλοίωσης των αντικειμένων της σύνθεσης.

10 μονάδες

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.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σελίδα 2 από 2

!
Α
Ρ
Ε
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙΙ (555)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Σχέδιο, Σύνθεση και Χώρος
Τονική διαβάθμιση/φωτοσκίαση με μολύβι και χρώμα
Χρήση ποικίλων υλικών
Μαυρόασπρο και έγχρωμο σχέδιο
Αναλυτική προσέγγιση σχεδίου
Ρεαλιστική απόδοση αντικειμένων και χώρου
Εκφραστικά σκίτσα αντικειμένων και χώρου
Βασικά γεωμετρικά σχήματα
Σύνθεση αντικειμένων
Ο περιβάλλον χώρος
Βασικές αρχές χρωμάτων
Κύκλος των χρωμάτων
Πρωτεύοντα - Δευτερεύοντα - Τριτεύοντα
Θερμά και ψυχρά χρώματα
Σχεδιαστική απόδοση- Απεικόνιση των ποικίλων μορφών της ύλης και δομικών υλικών όγκος και υφή (rendering)
Ξύλο, πέτρα, μάρμαρο, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, κεραμικό, ύφασμα, ταπετσαρία, τσιμέντο
2. Ελεύθερο Προοπτικό με Ένα και Δύο Σημεία Φυγής
Χαρακτηριστικά και σκοπός του προοπτικού σχεδίου
Τα βασικά στοιχεία του προοπτικού σχεδίου
Γραμμή Ορίζοντα
Γραμμή Εδάφους
Σημείο Φυγής
Βοηθητικοί άξονες
Ο κύβος σε προοπτικό με 1 και 2 Σ.Φ
Ο κύβος και οι προοπτικές αλλοιώσεις του
Σύνθεση
Εφαρμογές με ελεύθερο χέρι
Τονική διαβάθμιση/φωτοσκίαση με μολύβι και χρώμα
Σχεδιαστική απόδοση υλικών και υφής
3. Σχεδίαση Προοπτικού Επίπλου με Ένα και Δύο Σημεία Φυγής
Σχεδιαστικό Πλέγμα/Κάνναβος
Έπιπλα με βάση τον κύβο – τραπέζι, καρέκλα, πολυθρόνα, κρεβάτι
Σχεδίαση επίπλου
Το έπιπλο στον χώρο
Εφαρμογές με ελεύθερο χέρι
Τονική διαβάθμιση/φωτοσκίαση με μολύβι και χρώμα
Σχεδιαστική απόδοση υλικών και υφής
4. Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
Κατανόηση και σχεδίαση προοπτικού σχεδίου με 1 και 2 Σ.Φ
Γρήγορα σκίτσα
Εσωτερικός και εξωτερικός χώρος
Σχεδίαση ελεύθερου προοπτικού από δοθείσα κάτοψη και κάνναβο
Απόδοση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με φωτοσκίαση, χρώμα και υφή


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι απαραίτητα, κατά την ημέρα της εξέτασης, πρέπει να έχουν μαζί
τους τα ακόλουθα όργανα σχεδίασης και υλικά:
Σετ μολυβιών, χρωματιστά μολύβια, μαύρα και έγχρωμα πενάκια/μαρκαδόροι, σβηστήρι,
ξύστρα, σετ τρίγωνα, ρίγα, ταυ, κολλητική ταινία.
425
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:
:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

Το εξεταστικό δοκίμιο Α3

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να εκτελέσετε όλες τις εργασίες
στο εξεταστικό δοκίμιο.
2. Να μη γράψετε το όνομά σας ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να δηλώνουν
την ταυτότητά σας στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Τα σχέδια μπορούν να γίνουν με μολύβι ή και με μαύρο πενάκι.
4. Για τις χρωματικές ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρωματιστά μολύβια
ή και μαρκαδόροι/πενάκια.

ΟΔΗΓΙΕΣ:



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

Διάρκεια εξέτασης 3 ώρες (180 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

: ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙΙ (555)

ΜΑΘΗΜΑ

(ΔΕΙΓΜΑ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Προοπτικό σχέδιο

Προοπτικό με δύο (2) Σημεία Φυγής

Σημείο Φυγής

Προοπτικό με ένα (1) Σημείο Φυγής

β. ____________________________

δ. ____________________________

α. ____________________________

γ. ____________________________

2. Να αναγνωρίσετε και να σημειώσετε με ποια μέθοδο προοπτικής, 1 Σ.Φ ή 2 Σ.Φ, είναι
σχεδιασμένοι οι πιο κάτω εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι.
(4 μονάδες)

Έννοιες

4. Χρησιμοποιώντας κόκκινο χρώμα, να σχεδιάσετε και να ονομάσετε πάνω στην πιο κάτω
φωτογραφία, το Σημείο Φυγής (Σ.Φ.), τη Γραμμή του Ορίζοντα (Γ.Ο.) και τέσσερις (4)
Βοηθητικούς Άξονες.
(8 μονάδες)

μπροστά στον θεατή δεν εμφανίζονται με το πραγματικό σχήμα.

Στο προοπτικό με ένα (1) Σημείο Φυγής, ο τοίχος απέναντι ή οι επιφάνειες

Σ Λ

δ. Όταν βλέπουμε το αντικείμενο ή τον εσωτερικό χώρο από πλάγια θέση. Ονομάζεται
και πλάγια προοπτική.

Το ύψος και μέγεθος των αντικειμένων πρέπει να είναι σε κλίμακα, δηλαδή σε

κάθετες και παράλληλες.

Οι κάθετες γραμμές προς την οπτική ευθεία του παρατηρητή παραμένουν

Το μέγεθος των αντικειμένων μεγαλώνει στο βάθος του σχεδίου.

σωστές αναλογίες σε σχέση με το ανθρώπινο σώμα.

Σ Λ

Σ Λ

Σ Λ

2

(4 μονάδες)

3. Να βάλετε σε κύκλο το Σ εάν η δήλωση είναι σωστή και το Λ εάν η δήλωση είναι λάθος.

γ. Όταν βλέπουμε το αντικείμενο ή τον εσωτερικό χώρο κατευθείαν από μπροστά.
Ονομάζεται και παράλληλη προοπτική.

β. Είναι το σημείο ή τα σημεία, πάνω στα οποία συναντιούνται (συγκλίνουν) όλες οι
παράλληλες μεταξύ τους γραμμές, όταν απομακρύνονται από εμάς. Στο προοπτικό είναι
πολύ βασικό να εντοπιστούν.

α. Είναι μια μέθοδος τρισδιάστατης σχεδίασης αντικειμένων και χώρων, που δημιουργεί την
οπτική ψευδαίσθηση του βάθους και της απόστασης.

1. Να αντιστοιχίσετε τους παρακάτω Ορισμούς για το προοπτικό σχέδιο με τις ορθές Έννοιες
γράφοντας το αντίστοιχο γράμμα στο κενό που σας δίνεται.
(4 μονάδες)
Ορισμοί
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(25 μονάδες)

5. Να σχεδιάσετε τα τρία (3) γεωμετρικά σχήματα της εικόνας στο πλαίσιο που σας δίνεται
(Πλαίσιο 1). Ο κύβος να σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας την Γραμμή του Ορίζοντα και τα δύο (2)
Σ.Φ που δίνονται. Ακολούθως να αποδώσετε με το μολύβι τις τονικές διαβαθμίσεις των
σχημάτων.

3

429

6. Σας δίνεται η κάτοψη υπνοδωματίου με τη διάταξη των στοιχείων στο χώρο. Η θέση του
παρατηρητή δίνεται στην κάτοψη.
Στην όψη του τοίχου που σας δίνεται, να σχεδιάσετε με ελεύθερο χέρι και κατά προσέγγιση το
προοπτικό σχέδιο του εσωτερικού χώρου με 1 Σ.Φ. από τη θέση του παρατηρητή (ύψος
δωματίου 300 εκατοστά).
(30 μονάδες)

Όψη Υπνοδωματίου

4
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7. Χρησιμοποιώντας τρία (3) τουλάχιστον υλικά από αυτά που σας δίνονται πιο κάτω,
να χρωματίσετε το προοπτικό της κατοικίας που σας δίνεται αποδίδοντας την υφή
και το χρώμα των υλικών που διαλέξατε.
(25 μονάδες)

5

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΙ (556)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1.
Χρησιμότητα του σχεδίου στη βιομηχανία επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών
2.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
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.

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
Προοπτικό σχέδιο αντικειμένων με καμπύλες ακμές

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
3.3.1. Διαστάσεις και κινήσεις του ανθρώπινου σώματος
3.3.2. Προβλήματα από λανθασμένες διαστάσεις, κλίσεις και αναλογίες επίπλων
3.3.3. Λειτουργικότητα στο έπιπλο σε σχέση με τα ανθρωπομετρικά και εργονομικά
δεδομένα
3.4.
Βασικά ανθρωπομετρικά και εργονομικά δεδομένα και βασικές διαστάσεις επίπλων
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ο Κατασκευαστικό Σχέδιο
Η σημασία του κατασκευαστικού σχεδίου
Αξιοποίηση των προβολών στο κατασκευαστικό σχέδιο
Συμβολισμός αυτούσιας και τεχνητής ξυλείας
Συμβολισμοί κατασκευαστικών υλικών, συνδέσεων και εξαρτημάτων (σύμφωνα με ISO
και DIN)
 Εξαρτήματα
 Γυαλί
 Φελλός
 Μάρμαρο και γρανίτης
 Συνθετικά υλικά
 Μέταλλο
 Συνδετικά υλικά
 Συνδετικά στοιχεία
4.5.
Τομές
4.5.1. Σημασία τομής
4.5.2. Θέση όψεων τομής
 Μπροστινή τομή
 Κατακόρυφη τομή
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4.6.
4.7.
4.8.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

 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
Δομικά στοιχεία και Δομικά υλικά
Θύρες
 Περαστή
 Πρεσαριστή
 Καρφωτή
Παράθυρα
 Απλό μονό δίφυλλο παράθυρο
 Περιστρεφόμενο παράθυρο (πλαίσιο με τζάμι και περσιάνα)
Ξυλουργικές κατασκευές
 Εντοιχισμένα ντουλάπια
 Επενδύσεις τοίχου
 Επενδύσεις οροφής
 Παρκέ
Έπιπλα
 Τύπου κιβωτίου
 Με σκελετό
 Μικτού τύπου
Οικιακές συσκευές
 Νεροχύτες
 Γκαζιέρες
 Ψυγεία
 Πλυντήρια
Είδη υγιεινής
 Νιπτήρες
 Λουτήρες
 Λεκάνες
 Μπιντέ
 Ντουζιέρα

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδίου
Χώροι
Διαστάσεις
Αρχές τοποθέτησης και διαρρύθμισης επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών

7.

Ηλεκτρική εγκατάσταση κουζίνας
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΔΑΣ (557)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια Εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1.

Το Μάρκετινγκ στη σύγχρονη κοινωνία
1.1 Έννοια και περιεχόμενο του Μάρκετινγκ
1.2 Το προφίλ και η επαγγελματική κατάρτιση του στελέχους Μάρκετινγκ

2.

Ο Προγραμματισμός του Μάρκετινγκ
2.1 Η έννοια και η χρησιμότητα του προγραμματισμού στο Μάρκετινγκ
2.2 Η διαδικασία του προγραμματισμού στο Μάρκετινγκ

3.

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Μόδας
3.1 Το Μάρκετινγκ Μόδας και η χρησιμότητά του στη βιομηχανία της Μόδας.
3.2 Τα ηθικά ζητήματα του Μάρκετινγκ Μόδας.
3.3 Οι τομείς και τα επίπεδα του Μάρκετινγκ Μόδας
3.4 Η παγκοσμιοποίηση του Μάρκετινγκ Μόδας
3.5 Crowdfunding – Χορηγία

4.

Το περιβάλλον της Μόδας και το εμπόριο λιανικής πώλησης ενδυμάτων
4.1 Η ιστορική ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου.
4.2 Η σημασία του λιανικού εμπορίου Μόδας
4.3 Οι τύποι των επιχειρήσεων της λιανικής πώλησης

5.

Έρευνα στην Αγορά Μόδας
5.1 Η έρευνα Αγοράς και η σημασία της
5.2 Οι μέθοδοι διεξαγωγής έρευνας αγοράς και η επεξεργασία της
5.3 Η έρευνα αγοράς για εντοπισμό καινοτομιών στον τομέα της Μόδας

6.

Ο Καταναλωτής
6.1 Τα λογικά και τα συναισθηματικά κίνητρα των καταναλωτών.
6.2 Η ιεράρχηση των αναγκών (θεωρεία του Maslow).
6.3 Η θεωρεία της αυτογνωσίας
6.4 Οι αγορές με βάση την κοινωνική τάξη και την οικογενειακή κατάσταση.
6.5 Η δημιουργία προφίλ πελάτη

7.

Τα προϊόντα Μόδας και το FashionBranding
7.1 Η σημασία των προϊόντων Μόδας
7.2 Τα είδη των προϊόντων Μόδας
7.3 Ο ρόλος της βιομηχανίας ένδυσης στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων
Μόδας
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7.4
7.5
7.6

Η σημασία του “FashionBranding”
Η δημιουργία του “FashionBranding”
Η ανάπτυξη και η διαχείριση των FashionBrands

8.

Τα καταστήματα ειδών ένδυσης
8.1 Η επιλογή της τοποθεσίας για το κατάστημα
8.2 Ο σχεδιασμός και η διακόσμηση του καταστήματος
8.3 Ο σχεδιασμός των αγορών σε κατάστημα ειδών ένδυσης
8.4 Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του υπευθύνου αγορών
8.5 Τα βασικά στοιχεία στο σχεδιασμό των αγορών
8.6 Το «ιδανικό απόθεμα» των εμπορευμάτων

9.

Η τιμολόγηση των ενδυμάτων και των υπηρεσιών Μόδας
9.1 Η χρησιμότητα της τιμολόγησης στα πλαίσια του Μάρκετινγκ Μόδας
9.2 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση των προϊόντων Μόδας
9.3 Η στρατηγική τιμολόγησης των προϊόντων Μόδας
9.4 Η στρατηγική για εξισορρόπηση του ανταγωνισμού των τιμών

10.

Η εμπορική προώθηση των προϊόντων Μόδας
10.1 Η σημασία της εμπορικής προώθησης των προϊόντων Μόδας
10.2
Οι παραδοσιακή προσέγγιση εμπορικής προώθησης των προϊόντων Μόδας
10.3 Η ηλεκτρονική διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων Μόδας
10.4 Το οπτικό εμπόριο

438

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)

Μάθημα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΟΔΑΣ (557)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΕΛΙΔΕΣ

Διάρκεια εξέτασης δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά

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 ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.
ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις.
Να απαντήσετε και στις έξι (6) ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση 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΄: (Μονάδες 40)
Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

1. Οι Εικόνες 1 και 2 παρουσιάζουν μεθόδους με τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί
έρευνα στην Αγορά Μόδας. Να ονομάσετε τις μεθόδους διεξαγωγής έρευνας που
παρουσιάζουν η Εικόνες 1 και 2.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 1: ……………………………………………………………………………………………
Εικόνα 2: ……………………………………………………………………………………………

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που σας δίνονται στην κάρτα τιμολόγησης,
που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3, να κάνετε τους απαραίτητους υπολογισμούς
ώστε να βρείτε τη λιανική τιμή του φορέματος. Η διαδικασία που θα
ακολουθήσετε, με σκοπό τον εντοπισμό της λιανικής τιμής του φορέματος,
πρέπει να αναγραφεί στο χώρο που σας δίνεται.
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΜΑΤΟΣ
Χονδρική τιμή φορέματος:

18.95 €

Ποσοστό κέρδους:

65%

ΦΠΑ:

20%

Λιανική τιμή φορέματος:

€ ………………..
Εικόνα 3

Διαδικασία υπολογισμού της λιανικής τιμής του φορέματος:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
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3. Το «Fashion Branding» εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Να αναφέρετε

τέσσερις (4) σκοπούς που εξυπηρετεί το «Fashion Branding», σε μια επιχείρηση
μόδας.
i.
……………………………………………………………………………………
ii.
……………………………………………………………………………………
iii.
……………………………………………………………………………………
iv.
……………………………………………………………………………………

4. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν στους
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την τιμολόγηση των προϊόντων μόδας.
Υπάρχουν δυο κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν την τιμολόγηση των
προϊόντων μόδας:
i.
………………………..…… παράγοντες, όπως νόμοι και πολιτική της
κυβέρνησης και ανταγωνισμός στην ………………………….…. .
ii.
………………………………. παράγοντες όπως μείωση στα κόστη και
αύξηση ποσοστού κέρδους ή και μείωση ……………..………….. .

5. Να επιλέξετε και να υπογραμμίσετε τις δυο (2) λανθασμένες προτάσεις που
αφορούν στα καθήκοντα ενός στελέχους του Μάρκετινγκ:
i.
Να διεξάγει έρευνες αγοράς για εντοπισμό καινούριων αναγκών και
ευκαιριών.
ii.
Να διεξάγει ποιοτικό έλεγχο στα προϊόντα.
iii.
Να αναπτύσσει και να εφαρμόζει στρατηγικές πώλησης και προώθησης
προϊόντων.
iv.
Να οργανώνει το χώρο αποθήκευσης των προϊόντων.
v.
Να καθορίζει τιμολογιακή πολίτικη.

6. Στη σύγχρονη εποχή αρκετοί νέοι σχεδιαστές μόδας, με σκοπό την εξασφάλιση
της απαραίτητης χρηματοδότησης για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση,
χρησιμοποιούν τη μέθοδο των Χορηγήσεων (crowdfunding). Να αναγράψετε
δυο (2) πλεονεκτήματα που απορρέουν μέσα από τη χρήση αυτού του τύπου
χρηματοδότησης από το σχεδιαστή μόδας.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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7. Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις όσο αφορά στον Μάρκετινγκ
επιλέγοντας από τις πιο κάτω λέξεις.
Λέξεις: διανομής, σχεδιασμού, πώλησης, αναγκών, ιδέας, επιθυμιών,
Τιμολόγησης, προώθησης, συναλλαγές, ανταλλαγές
Το Μάρκετινγκ είναι το τμήμα/η διαδικασία/η φιλοσοφία μιας επιχείρησης κατά:
 τη σύλληψης τη ……………………….……… των προϊόντων και
υπηρεσιών
 του …………….… ………………. των προϊόντων και των υπηρεσιών
 της …………………………. των προϊόντων και των υπηρεσιών
 της …………………………. και της …………………………. των
προϊόντων και των υπηρεσιών.
Το Μάρκετινγκ αποβλέπει προς τις …………………………. μεταξύ των ατόμων
και των οργανισμών με σκοπό την διαρκή …………………… των
……………………. και ικανοποίηση των ατόμων και των οργανισμών .

8. Να ονομάσετε και να περιγράψετε τον τύπο της βιτρίνας του πολυκαταστήματος
Selfridges στο Λονδίνο, που παρουσιάζει η Εικόνα 4.

Εικόνα 4
………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
..................................................................................................................................
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9. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, είναι η συνεχής προσπάθειά του για
επιβίωση. Με σειρά προτεραιότητας να τοποθετήσετε, στο Σχεδιάγραμμα 1, τις
πιο κάτω λέξεις ή φράσεις.
Λέξεις ή φράσεις: Χρήματα, κάλυψη βασικών αναγκών, προσπάθεια επιβίωσης,
άνθρωπος
Σχεδιάγραμμα 1

10. Να επιλέξετε από τις πιο κάτω λέξεις ή φράσεις και να συμπληρώσετε τα κενά
στις προτάσεις i και ii:

Λέξεις ή φράσεις: νέες θέσεις, ανταλλαγές, επιβίωση, βελτιωμένων, παραγωγή,
συναλλαγές, οικονομίας, ανάπτυξη.
i.

ii.

Το κέρδος είναι απαραίτητο για την ……………….………… και την
……………………… των επιχειρήσεων και της ……………………..,
καθώς δημιουργούνται …………………………… εργασίας που είναι
απαραίτητες για την ……………………….………… μεγαλύτερου όγκου,
νέων πιο ………………………… προϊόντων.
Στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι έκαναν μεταξύ τους …………………………
αγαθών/προϊόντων και αυτές στη συνέχεια, αντικαταστάθηκαν με τις
………………………… .

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β
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ΜΕΡΟΣ Β΄: (Μονάδες 60)
Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

11. (α) Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 σας δίνεται η περιγραφή των διαφόρων προσεγγίσεων
που εφαρμόζει, κατά τη λειτουργία του, το μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση
μόδας. Στον ΠΙΝΑΚΑ 2, να αντιστοιχήσετε την περιγραφή της κάθε μιας
προσέγγισης, που δίνεται στον Πίνακα 1, με την ονομασία της.
(μονάδες 3)

i.
ii.
iii.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Περιγραφή Προσεγγίσεων του Μάρκετινγκ
Είναι ένα μοντέλο που το μάρκετινγκ θεωρείται συνώνυμο της
προώθησης όπου οι σχεδιαστές είναι η πραγματική δύναμη.
Είναι ένα μοντέλο που βασίζεται στην αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση
του σχεδιασμού μόδας και του μάρκετινγκ .
Είναι ένα μοντέλο στο οποίο το μάρκετινγκ κυριαρχεί και ο σχεδιαστής
πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των απαιτήσεων των
πελατών όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα μάρκετινγκ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αριθμός
περιγραφής

Ονομασίες προσεγγίσεων
Η προσέγγιση μάρκετινγκ μόδας αντιστοιχεί με τον ορισμό που
δίνει ο αριθμός:
Η προσέγγιση με επίκεντρο το μάρκετινγκ αντιστοιχεί με τον
ορισμό που δίνει ο αριθμός:
Η προσέγγιση με επίκεντρο το σχεδιασμό αντιστοιχεί με τον
ορισμό που δίνει ο αριθμός:

(β) Ποια από τις πιο πάνω προσεγγίσεις, που εφαρμόζει κατά τη λειτουργία
του, το μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση μόδας, είναι κατά τη γνώμη σας η πιο
αποτελεσματική και κερδοφόρα; Να σχολιάσετε την άποψή σας.
(μονάδες 7)

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………......
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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12. (α) Να αναφέρετε τέσσερα ηθικά ζητήματα του μάρκετινγκ.

(μονάδες 4)

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(β) Να συμπληρώσετε τα κενά στην πιο κάτω πρόταση, όσον αφορά στην
περιγραφή του όρου «sweatshops».
(μονάδες 6)
Τα

«sweatshops»

είναι

…….…………………………

κατασκευής

………………………….…. στα οποία απασχολούν …..………………………,
εκμεταλλεύονται τους εργάτες με …………………..….. ……………………….
εργασίας

μη

ασφαλής

και

δυσάρεστες

συνθήκες

έναντι

πολύ

………………………. αμοιβών.

13. (α) Να σχολιάσετε τις τάσεις που επικρατούν διεθνώς, όσον αφορά στην
ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου στον τομέα της Μόδας.

(μονάδες 5)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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(β) Τα πέντε (5) στάδια «ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών», με βάση τη
θεωρία του Maslow, ακολουθούν μια δεδομένη σειρά, όσον αφορά στην
εκπλήρωση των ανθρωπίνων αναγκών.
Να κατατάξετε τα Στάδια «ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών», που
σας δίνονται πιο κάτω, στη σωστή σειρά και να τα καταγράψετε στο
Σχεδιάγραμμα 2.
(μονάδες 5)
Στάδια «ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών»:
 Η ανάγκη για εκτίμηση και κοινωνική καταξίωση
 Η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση
 Οι βασικές ανάγκες επιβίωσης
 Η κοινωνική ανάγκη και αναγνώριση
 Η ανάγκη για σιγουριά

v.
iv.
iii.
ii.
i.

Σχεδιάγραμμα 2

14. (α) Σας προτείνεται μια επιχειρηματική πρόταση που αφορά στη δημιουργία
μιας επιχείρησης, η οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του
λιανικού εμπορίου της Μόδας. Η επιχείρηση αυτή, περιλαμβάνει το άνοιγμα
μιας αλυσίδας καταστημάτων που στοχεύει ως αγοραστικό κοινό τα νεαρά
άτομα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα ενός καταστήματος,
να αξιολογήσετε και να αναλύσετε τις ανάγκες που προκύπτουν για τη
δημιουργία της κατάλληλης εικόνας που αφορά στην πιο πάνω αλυσίδα
καταστημάτων.
(μονάδες 6)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(β) Οι έμποροι Μόδας για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών,
χρησιμοποιούν δύο (2) τύπους διαφήμισης. Να ονομάσετε και να αιτιολογήσετε
τον τύπο της διαφήμισης στην Εικόνα 5, που χρησιμοποιεί ο οίκος Valentino, με
σκοπό να λανσάρει τη συλλογή του για το καλοκαίρι 2018.
(μονάδες 4)

Εικόνα 5
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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15. (α) Σε ένα κατάστημα προϊόντων Μόδας, ο υπεύθυνος των αγορών (Fashion

Buyer), κατά τον σχεδιασμό των αγορών, με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης, λαμβάνει υπόψη τους τέσσερις (4) πιο κάτω
(μονάδες 8)
παράγοντες. Να αναλύσετε τους παράγοντες αυτούς.

i.

Οι ποιοτικές θεωρήσεις: …………………………………………….............
……………………………………………………………………………...…..
.………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………..………...

ii.

Οι ποσοτικές θεωρήσεις: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………….....……………
……………………………………………………………………………….…

iii.

Η επιλογή των προμηθευτών: ………………………………………..…….
………………………………………………………………………...……..…
…………………………………………………………………………..…...…
………………………………………………………………………..…..…….

iv.

Ο χρόνος παραγγελίας και παραλαβής των εμπορευμάτων:
………………………………………………………………………...……..…
………………………………………………………………………….....……
………………………………………………………………………..……...…
……………………………………………………………………….…………

(β) Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 να επιλέξετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ για τις πιο κάτω προτάσεις.
(μονάδες 2)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΟΡΘΟ Ή ΛΑΘΟΣ

Προτάσεις

i.

Οι προσόψεις των καταστημάτων που λειτουργούν στο
εσωτερικό των εμπορικών κέντρων δεν έχουν βιτρίνες.

ii.

Οι συχνές εναλλαγές του στοκ, σε ένα κατάστημα
Μόδας, έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών
στα εμπορεύματά του.

iii.

Το οπτικό εμπόριο, είναι η διαφήμιση των προϊόντων
στα διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

iv.

Οι «αψιδωτές προσθήκες» χρησιμοποιούνται για την
εξωτερική διακόσμηση των καταστημάτων που δεν
έχουν μεγάλη πρόσοψη.
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16. (α) Να συμπληρώσετε το Σχεδιάγραμμα 3 που αφορά στους τομείς με τους
οποίους ασχολείται και καλύπτει η έρευνα Αγοράς Μόδας.

(μονάδες 6)

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
Τομείς που καλύπτει η έρευνα Αγοράς Μόδας

(β) Να αναλύσετε τη χρησιμότητα της έρευνας στην Αγοράς Μόδας, για μια
επιχείρηση μόδας.

(μονάδες 4)

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

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ (558)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια Εξέτασης: Τρείς (3) ώρες
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. Η σημασία του Σχεδιασμού κοσμήματος στη δημιουργική διαδικασία
κατασκευής κοσμημάτων
Οι σχεδιαστές κοσμημάτων, Οι οίκοι κοσμημάτων, Οι παγκόσμιες εκθέσεις
κοσμημάτων και ο καθορισμός τάσεων στη βιομηχανία του κοσμήματος
2. Η Έρευνα στη σχεδιομελέτη κοσμημάτων
Η σημασία της έρευνας στη σχεδιομελέτη, Διερεύνηση θεμάτων για σχεδιασμό
συλλογής κοσμημάτων με τη χρήση:Εικαστικής μελέτης, Διερευνητικών σκίτσων,
τετράδιο ανάπτυξης ιδεών (sketchbook), Κολλάζ/ πίνακα έμπνευσης (moodboards),.
Τρισδιάστατα μοντέλα, Tο σχέδιο προβολής , Σχεδίαση παραγωγικού κοσμήματος
Τελική παρουσίαση και αξιολόγηση της σχεδιομελέτης.
3. Σχεδιομελέτη
Εκτέλεση σχεδιομελέτης για το σχεδιασμό κοσμημάτων
4. Χρήση χρώματος στο σχεδιασμό κοσμήματος με πολύτιμους λίθους
Σχεδιασμός λίθων με κοπή: μπριγιάντ, σχήμα δάκρυ, μαρκίς, σμαραγδιού, πακέττ
5. Προοπτικό σχέδιο κοσμημάτων με πολύτιμους λίθους
Προοπτικό Σχέδιο λίθου μπριγιάντ, Προοπτικό σχέδιο λίθου μπριγιάντ σε θέση
«Παβέ», Συνθέσεις από διαφορετικά σχήματα λίθων, Απόδοση όγκου και φόρμας
στο κόσμημα με διάφορα σχήματα λίθων
6. Το δακτυλίδι
Το μονόπετρο δακτυλίδι
Ορθογραφική και Ισομετρική προβολή Μονόπετρου δακτυλιδιού
Σχεδιασμός συλλογής δακτυλιδιών
7. Σχεδιασμός Σκουλαρικιών
Οι αρχές του σχεδιασμού σκουλαρικιού σε σχέση με το πρόσωπο: Το σκουλαρίκι
«κουμπί», Το σκουλαρίκι Κρίκος, Το σκουλαρίκι «chandelier»
8. Σχεδιασμός δακτυλιδιού/ών ή/ και σκουλαρικιού/ών σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του πελάτη
Παρουσίαση παραδειγμάτων υποψήφιων πελατών (case studies), Σχεδιασμός
μικρής συλλογής κοσμημάτων με θέμα μια γνωστή προσωπικότητα
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Σημείωση: Βασικές Γνώσεις στο μάθημα Σχεδιασμός Κοσμήματος Α’ και Β’ έτους:
Τα υλικά και μέσα σχεδίασης κοσμημάτων, Γραμμικό Σχέδιο στο σχεδιασμό
κοσμήματος, Βασικές αρχές Ελεύθερου Σχεδίου, Η αίσθηση του βάθους, ΧρώμαΒασικές αρχές, ιδιότητες και σχέσεις χρωμάτων, Σχεδιάζοντας με βάση το κύβο,
Σχεδίαση εξαρτημάτων/ μηχανισμών για κοσμήματα, Σχεδίαση παραγωγικού
κοσμήματος, Προβολές δακτυλιδιού, Πρότυπα μεγέθη κοσμημάτων, Βασικές αρχές
σχεδιασμού κοσμήματος στο ανθρώπινο σώμα, Χρήση χρώματος στο σχεδιασμό
κοσμήματος.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ (558)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΕΛΙΔΕΣ

Διάρκεια εξέτασης τρείς (3) ώρες

ΟΔΗΓΙΕΣ: (Να διαβαστούν από τους επιτηρητές πριν την έναρξη της εξέτασης)
1. Το εξεταστικό δοκίμιο με το τετράδιο απαντήσεων αποτελείται από 15 σελίδες και
χωρίζεται σε Α΄ και Β΄ μέρος.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο, στο χαρτί κανσόν και
στα ριζόχαρτα όπου ζητείται. Μετά το τέλος της εξέτασης τα
ριζόχαρτα και το χαρτί κανσόν να επισυναφθούν στο εξεταστικό δοκίμιο.
3. Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι.
4. Για τις σχεδιαστικές ασκήσεις χρησιμοποιείτε υλικά βάση τις οδηγίες στο γραπτό.
5. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
6. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού.
7. Να απαντήσετε στο χώρο που δίνεται με βάση τις οδηγίες στο γραπτό.
8. Αφού απαντήσετε να παραδώσετε ολόκληρο το «ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΚΑΙ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ»
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ΜΕΡΟΣ Α΄ : (Μονάδες 40)
Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Η κάθε άσκηση βαθμολογείται με τέσσερεις

(4)

μονάδες. Οδηγίες: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

1. (α) Να αναφέρετε δύο (2) μέσα σχεδίασης κύκλου.
 .....................................
 .....................................
(β) Να αναφέρετε δύο (2) υλικά σχεδίασης με χρώμα.
 .....................................
 .....................................
2. (α) Να αναφέρετε δύο (2) βαθμούς σκληρότητας μολυβιών που θεωρούνται
κατάλληλα για το σχεδιασμό κοσμήματος.
 ..............
 ..............
(β) Να αναφέρετε τον κατάλληλο βαθμό σκληρότητας μολυβιού που
χρησιμοποιείται
 Για το περίγραμμα. ........................
 Για τη σκίαση.
........................
3. Στην Εικόνα 1 φαίνονται οι δύο βασικοί τρόποι παρουσίασης ενός
κοσμήματος.
(α) Να τους κατονομάσετε.

Α

Β
Εικόνα 1

Α. ………………………………

Β. ………………………………

(β) Ποιο είδος προβολής ενδείκνυται για χρήση από:
 τον πελάτη ……………………………………………………………………
 το εργαστήριο. …………………………………………………………….....

2
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4. α) Πώς αποδίδεται ο όγκος σ’ ένα σχέδιο; …………………………
Ποια κλίμακα είναι κατάλληλη για τον σχεδιασμό κοσμήματος; ……..……...

β) Να επιλέξετε και να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.
• Χρησιμοποιείτε διάφανο φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο) για τη
Σωστό Λάθος
μεταφορά του προσχεδίου στο ανάλογο χαρτί για την τελική
του παρουσίαση.
• Για την απόδοση λεπτομερειών στον σχεδιασμό κοσμημάτων με Σωστό Λάθος
νερομπογιές, χρησιμοποιούνται χοντρά ή και μαλακά πινέλα.
• Για τις εξωτερικές γραμμές κατά τον σχεδιασμό των κοσμημάτων Σωστό Λάθος
χρησιμοποιούνται κυρίως μολύβια σκληρότητας Η.
• Στο τελικό σχέδιο ενός κοσμήματος μεγάλη σημασία έχει η
Σωστό Λάθος
σωστή σκίαση.

5. Να αποδώσετε τον όγκο των πιο κάτω στερεών με μολύβι (Εικόνα 2)
λαμβάνοντας υπόψιν ότι το ένα είναι από μαργαριτάρι και το άλλο από μέταλλο.

Μαργαριτάρι

Μέταλλο
Εικόνα 2

6. Να αναφέρετε τέσσερις (4) ονομασίες σχέσεων σχημάτων που
παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3





…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
3
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7. Να σημειώσετε √ στο κουτάκι δίπλα από την ορθή πρόταση, που αφορά στα
πρότυπα κοσμημάτων.


Το πρότυπο μήκος για αλυσίδα χεριού είναι 14 εκ.



Το πρότυπο μήκος για αλυσίδα χεριού είναι 18 εκ.



Το πρότυπο μέγεθος για αλυσίδα λαιμού είναι 50 εκ.



Το πρότυπο μέγεθος για αλυσίδα λαιμού είναι 40 εκ.

8. Να αποδώσετε με μολύβι τον ορθό φωτισμό των πιο κάτω αντικειμένων.

φως

α)

β)

γ)

δ)

Εικόνα 4
9. Να μεγεθύνετε στο διπλάσιο το πιο κάτω σχέδιο της Εικόνας 5, στο χαρτί
κάνναβου που επισυνάπτεται, σύμφωνα με τη μέθοδο σμίκρυνσης- μεγέθυνσης
.

1 cm

Εικόνα 5

4
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10. Να αναφέρετε τέσσερα (4) υλικά σχεδίασης, με τα οποία μπορεί να σχεδιαστεί
ένα κόσμημα.
α)

…………………………………….………………………

β)

……………………………………………….……………

γ)

…………………………………….………………………

δ)

……………………………………………….……………
ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α´
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β´

5
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : (Μονάδες 60)
Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Η κάθε άσκηση βαθμολογείται με δεκαπέντε
(15) μονάδες. Οδηγίες: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

11. Πιο κάτω σας δίνεται εικόνα που παρουσιάζει ένα κοχύλι.

Εικόνα 6
α) Να σχεδιάσετε, πιο κάτω, τρεις (3) ιδέες (προσχέδια) για ένα κόσμημαμενταγιόν εμπνευσμένες από την Εικόνα 6.
β) Να επιλέξετε το ένα (1) από τα τρία (3) προσχέδια, και αφού το τροποποιήσετε
καθορίζοντας με ακρίβεια το μέγεθος, τις γραμμές και οποιοδήποτε άλλο
διακοσμητικό χαρακτηριστικό, να το μεταφέρετε με τα διαφανή φύλλα
σχεδίασης (ριζόχαρτο) στο χαρτονάκι κανσόν (canson) που σας δίνεται και να
το αποδώσετε στο χρώμα του κίτρινου χρυσού με μπογιές γκουάς.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Ιδέες/ πρωτοτυπία

6 μονάδες

Δεξιότητα στη μεταφορά σχεδίου και εκτέλεση σχεδίου

6 μονάδες

Καθαρότητα/ ποιότητα σχεδίου

3 μονάδες

6
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ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11
ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ
458

7

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11
ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ
459

8

12. Να σχεδιάσετε την Ορθογραφική Προβολή του δακτυλιδιού που φαίνεται στην
Εικόνα 7, στο χαρτί κάνναβου που επισυνάπτεται.
Να λάβετε υπόψην τις εξής μετρήσεις για το σχεδιασμό της Ορθογραφικής
Προβολής:
Πάχος τεράγωνου σύρματος: 3 μμ
Πάχος στρογγυλού σύρματος: 2 μμ
Πλάτος δακτυλιδιού: 11 μμ
Ύψος δακτυλιδιού: 33 μμ

Εικόνα 7
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δεξιότητα στην ακρίβεια σχεδίασης των προβολών.
Ποιότητα / καθαρότητα σχεδίου.

12 μονάδες
3 μονάδες

9
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13. α) Να αντιγράψετε με μολύβι το πιο κάτω βραχιόλι στην Εικόνα 8 σε ριζόχαρτο και να
το μεταφέρετε στο πιο κάτω πλαίσιο. Να το χρωματίσετε σε χρώμα ασημένιο.

Εικόνα 8

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Δεξιότητα στη μεταφορά σχεδίου και εκτέλεση σχεδίου

5 μονάδες

Καθαρότητα/ ποιότητα σχεδίου

3 μονάδες

β) Να σχεδιάσετε με μολύβι ένα ζεύγος σκουλαρίκια εμπνευσμένο από το μοτίβο του
πιο πάνω βραχιολιού. Να τα σχεδιάσετε όπως θα φαίνονταν πάνω στο αυτί σε κλίμακα 1:1.

10
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14. Να μεταφέρετε με ριζόχαρτο στο φύλλο σχεδίασης κανσόν (canson), το σχέδιο του
ασημένιου μενταγιόν στην Εικόνα 9 και να χρησιμοποιήσετε ένα από τους πιο κάτω λίθους
(διαμάντια) για να το διακοσμήσετε.
Να αποδώσετε, με νερομπογιές, το χρώμα του μετάλλου και το χρώμα του λίθου σύμφωνα με
τις αρχές σκίασης.

Λίθος 1

Λίθος 2

Δεξιότητα στη μεταφορά σχεδίου

4 μονάδες

Εκτέλεση σχεδίου- απόδωση σχεδίου κοσμήματος με γκουάς,

5 μονάδες

Ορθή χρήση υλικών/ σχεδιαστικού εξοπλισμού

4 μονάδες

Ορθή απόδωση πολύτιμων λίθων

4 μονάδες

Καθαρότητα/ ποιότητα σχεδίου

3 μονάδες

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) (559)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Προστασία από τάσεις επαφής
 Κίνδυνοι σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
- Επικίνδυνες βλάβες σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση
- Τάσεις επαφής και ηλεκτροπληξία
- Ο ρόλος της γείωσης και είδη γειώσεων
 Άνθρωπος και ηλεκτρική εγκατάσταση
- Επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα
- Πρόληψη ηλεκτροπληξίας
Γενικές έννοιες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 Μονοφασική ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας
- Βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- Μηχανισμοί παρεμβολής και προστασίας (MCB/RCD)
- Μονοφασική παροχή και τελικά κυκλώματα (φωτισμού και ισχύος)
Ηλεκτρική εγκατάσταση πολυκατοικίας
 Όροι, σχέδια και προσφορά ηλεκτρικής εγκατάστασης
 Προσωρινή παροχή ρεύματος σε εργοτάξιο
 Αναφορά στις ηλεκτρολογικές εργασίας πολυκατοικίας
- Κατασκευαστικά σχέδια ηλεκτρικής εγκατάστασης
- Γείωση ηλεκτρικής εγκατάστασης
- Σωληνώσεις και βοηθητικά κουτιά ορόφων
- Καλωδιώσεις, εναέρια και υπόγεια παροχή ρεύματος
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων
- Εγκατάσταση εξαρτημάτων και φωτιστικών
- Έλεγχος και επιθεώρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης
- Τελικά σχέδια, παράδοση ηλεκτρικής εγκατάστασης
 Τηλεφωνική εγκατάσταση πολυκατοικίας
- Πρόνοιες κανονισμών για τηλεφωνικές εγκαταστάσεις
- Σχέδια σωλήνωσης, καλωδίωσης και διασύνδεσης
- Σωλήνες και τηλεφωνικά καλώδια
- Κατανεμητές και τηλεφωνικές πρίζες
Γείωση και προστασία ηλεκτρικής εγκατάστασης
 Μέθοδοι προστασίας ηλεκτρικής εγκατάστασης
- Προστασία με άμεση γείωση - Σύστημα γείωσης ΤΤ
- Προστασία με γείωση μέσω του ουδετέρου - Σύστημα γείωσης TN-CS
- Προστασία μέσω αυτόματων διακοπτών διαφυγής ρεύματος (RCD)
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 Κατασκευαστικά στοιχεία εγκαταστάσεων γείωσης
- Τεχνητή γείωση και ηλεκτρόδια γείωσης
- Αγωγός γείωσης και ισοδυναμικές συνδέσεις
- Σημεία που πρέπει να γειώνονται
Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης
 Έλεγχοι - Μετρήσεις ηλεκτρικής εγκατάστασης
- Λόγοι που επιβάλλουν τον έλεγχο ηλεκτρικής εγκατάστασης
- Όργανα ελέγχου
- Σχετικοί κανονισμοί
- Απαιτούμενοι έλεγχοι και μετρήσεις ηλεκτρικής εγκατάστασης
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης
 Θέρμανση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Τρόποι θέρμανσης μιας κατοικίας
- Απώλειες θερμότητας σε μια κατοικία
- Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας
 Ηλεκτρική εγκατάσταση θέρμανσης με θερμοσυσσωρευτές
- Θερμοσυσσωρευτές και διατίμηση εκτός αιχμής
- Σχετικοί κανονισμοί
- Μηχανισμοί προστασίας και ενεργοποίησης της παροχής
- Σχέδια κάτοψης και πίνακα διανομής
 Ηλεκτρική εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό
- Τύποι και περιγραφή κεντρικής θέρμανσης με ζεστό νερό
- Μηχανήματα, εξαρτήματα και όργανα ελέγχου
- Μονογραμμικά και πολυγραμμικά σχέδια λεβητοστασίου
 Υποδαπέδια ηλεκτρική θέρμανση
- Τύποι και περιγραφή υποδαπέδιας ηλεκτρικής θέρμανσης
- Κύρια μέρη
Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 Το τριφασικό ρεύμα
- Φασική και πολική τάση - Φασικό και πολικό ρεύμα
- Σύνδεση αστέρα και σύνδεση τριγώνου
- Ισχύς του τριφασικού ρεύματος
- Ισοζυγισμένα και μη ισοζυγισμένα τριφασικά φορτία
- Σύγκριση μονοφασικού με τριφασικό ρεύμα
 Τροφοδότηση εργοστασίου και τριφασικές παροχές
- Υποσταθμός διανομής
- Κεντρική παροχή εργοστασίου
- Εφεδρική γεννήτρια και διακόπτης εναλλαγής παροχής
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε εργοστάσιο
 Συστήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων
- Μεταλλικοί σωλήνες ηλεκτρολόγων
- Μεταλλικά κανάλια
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- Μεταλλικές σχάρες καλωδίων
- Συστήματα εγκαταστάσεων με ζυγούς
- Σχετικοί κανονισμοί
Καλώδια βιομηχανικών εγκαταστάσεων
- Θωρακισμένα καλώδια
- Υπόγεια καλώδια
- Σύνδεση - εγκατάσταση - τερματισμός
Φωτισμός σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Κυκλώματα φωτισμού
- Είδη φωτιστικών και εγκατάσταση
- Λαμπτήρες και φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης
- Φωτισμός ασφαλείας
Βελτίωση του συντελεστή ισχύος σε τριφασικό καταναλωτή
- Ο συντελεστής ισχύος και η ανάγκη βελτίωσης του
- Συσκευές και μηχανήματα με χαμηλό συντελεστή ισχύος
- Επιπτώσεις από το χαμηλό συντελεστή ισχύος και τρόποι βελτίωσης
- Επιλογή αναγκαίων πυκνωτών από πίνακες
Αντικεραυνική προστασία
- Χαρακτηριστικά κεραυνών και βασικά μέρη αλεξικέραυνων
- Τύποι αλεξικέραυνων για την προστασία κτηρίων
- Κίνδυνος από βηματική τάση
Φωτεινές επιγραφές υψηλής τάσης
- Χρήση των φωτεινών επιγραφών
- Πρόνοιες των κανονισμών
- Σχέδια και εξαρτήματα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ (559)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΩΡΑ

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

Το εξεταστικό δοκίμιο μαζί με το τυπολόγιο αποτελείται από δεκαπέντε (15)
σελίδες. Τα μέρη του εξεταστικού δοκιμίου είναι τρία (Α΄, Β΄, Γ΄).

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο να
επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού, ή άλλου διορθωτικού
υλικού.
5. Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνονται βοηθητικοί πίνακες και
τυπολόγιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 4 μονάδες.
Για κάθε μια από τις ερωτήσεις 1 – 4 να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που
βρίσκεται μπροστά από τη σωστή πρόταση.
1. Ο έλεγχος που διενεργείται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για να διαπιστωθεί κατά
πόσο η σύνδεση των καλωδίων στις διάφορες συσκευές και εξαρτήματα έχει γίνει
σωστά, ονομάζεται:
α) έλεγχος της αντίστασης μόνωσης
β) έλεγχος συνέχειας των αγωγών γείωσης
γ) έλεγχος πολικότητας
δ) οπτικός έλεγχος
2. Στις τριφασικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εκτελούνται με βάση το σύστημα
γείωσης τύπου ΤΤ, ο Γενικός Διακόπτης στον Πίνακα Διανομής πρέπει να είναι:
α) μονοπολικός
β) διπολικός
γ) τριπολικός
δ) τετραπολικός
3. Στις εγκαταστάσεις φωτεινών επιγραφών ψηλής τάσης, ο διακόπτης πυροσβέστη
τοποθετείται:
α) στην ταράτσα της οικοδομής κοντά στη φωτεινή επιγραφή
β) δίπλα από την κύρια είσοδο της οικοδομής σε περίοπτη και προσιτή θέση
γ) στο δωμάτιο μετρητών της οικοδομής δίπλα από τον πίνακα κοινοχρήστων
δ) στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της οικοδομής.
4. Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πολυκατοικιών:
α) κάθε διαμέρισμα έχει ξεχωριστό ηλεκτρόδιο γείωσης.
β) η ηλεκτρική και η τηλεφωνική εγκατάσταση έχουν κοινό ηλεκτρόδιο γείωσης.
γ) όλα τα διαμερίσματα έχουν κοινό ηλεκτρόδιο γείωσης.
δ) ο πίνακας διανομής κοινοχρήστων έχει ξεχωριστό ηλεκτρόδιο γείωσης.
5. Να αναφέρετε τέσσερα (4) ηλεκτρικά κυκλώματα που τροφοδοτούνται από τον
Πίνακα Διανομής κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας.
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α) …………………………………………………………………………………………..
β) …………………………………………………………………………………………..
γ) …………………………………………………………………………………………..
δ) …………………………………………………………………………………………..

6. Για κάθε μια από τις πιο κάτω προτάσεις α, β, γ, και δ να βάλετε σε κύκλο την
ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος», ανάλογα με αυτό που ισχύει.
α) Η προστασία από ηλεκτροπληξία στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εξασφαλίζεται
με τη γείωση-γεφύρωση και τη χρήση αυτόματων διακοπτών διαρροής (RCD).
Σωστό / Λάθος
β) Η τάση επαφής του ανθρώπινου σώματος με ενεργό αγωγό στις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος θεωρείται επικίνδυνη, όταν είναι
μεγαλύτερη από 50 V.
Σωστό / Λάθος
γ) Η πρώτη μας ενέργεια, μόλις δούμε συνάνθρωπό μας να παθαίνει
ηλεκτροπληξία, είναι να τρέξουμε για βοήθεια.
Σωστό / Λάθος
δ) Ο κίνδυνος για ηλεκτροπληξία είναι μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερη είναι η
αντίσταση του σώματός μας.
Σωστό / Λάθος
7. Για κάθε μια από τις πιο κάτω προτάσεις α, β, γ, και δ να υπογραμμίσετε την
ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος», ανάλογα με αυτό που ισχύει, σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές κατασκευής και χρήσης Υποδομών Εσωτερικής
καλωδίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ) για την ανάπτυξη δικτύων τηλεπικοινωνιών
(Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών):
α) Η χωρητικότητα των καλωδίων μεταξύ των κατανεμητών πρέπει να είναι
τουλάχιστο διπλάσια από τις αρχικά προβλεπόμενες ανάγκες.
Σωστό / Λάθος
β). Η ελάχιστη διάμετρος της σωλήνωσης μεταξύ των κατανεμητών πρέπει να
είναι 16 mm.
Σωστό / Λάθος
γ) Για τη σύνδεση του δημόσιου δικτύου παροχέα με τον πρώτο κατανεμητή
καλωδίων σε μια μονοκατοικία ή διπλοκατοικία , απαιτούνται δύο (2) σωλήνες
διαμέτρου 56mm.
Σωστό / Λάθος
δ) Η κατασκευή του συστήματος γείωσης του δικτύου πρέπει να είναι τέτοια ώστε
να εξασφαλίζεται ωμική αντίσταση μικρότερη των 10 Ωμ.
Σωστό / Λάθος
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8. Η ονομαστική ευαισθησία ενός αυτόματου διακόπτη διαρροής (RCD) στην
αφετηρία μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης με σύστημα γείωσης τύπου ΤΤ είναι
ΙΔn=300 mA. Αν η τιμή της ολικής αντίστασης γείωσης Ra είναι 60 Ω, να εξετάσετε
κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις των κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
που αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία του μέσου προστασίας από
διαρροή.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
9. Στην εικόνα 1α φαίνεται ένας αυτόματος διακόπτης διαρροής (RCD) και στην
εικόνα 2β, σε μεγέθυνση, η σχετική ετικέτα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Εικόνα 1α

Εικόνα 1β

Με βάση τις πιο πάνω εικόνες να αναγνωρίσετε και να γράψετε τις αριθμητικές
τιμές των παραμέτρων του διακόπτη που δίνονται στον πιο κάτω πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παράμετρος
Ονομαστική ένταση

Αριθμητική τιμή

Ονομαστική ευαισθησία
Αριθμός πόλων
Ονομαστική τάση λειτουργίας
10. Στη στήλη Α του Πίνακα 2 αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός
αυτόματου μικροδιακόπτη υπερέντασης (MCB) και στη στήλη Β η επεξήγησή
τους.
Να αντιστοιχίσετε το κάθε γράμμα (α,β,γ,δ) της στήλη Α με τον σωστό αριθμό
(1,2,3,4) της στήλη Β γράφοντας τα ζεύγη που προκύπτουν, (γράμμα-αριθμός),
στον Πίνακα 3.
Σελίδα 4 από 15
469

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Στήλη Α

Ζεύγη

Στήλη Β

α. 6 Α

1. Διακοπτική ικανότητα

β. 3Ρ

2. Τύπος

γ. 6 kA

3. Ονομαστική ένταση

δ. C

4. Αριθμός πόλων

11. Η τάση μεταξύ φάσης και ουδέτερου στους ακροδέκτες μονοφασικού ηλεκτρικού
φορτίου, που βρίσκεται σε λειτουργία, έχει μετρηθεί και είναι 220 V όπως φαίνεται
στο σχήμα 1. Η τάση του δικτύου τροφοδοσίας είναι 230 V.

Σχήμα 1
Να εξετάσετε και να δικαιολογήσετε κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις των
κανονισμών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που αφορούν στην πτώση τάσης.
(Η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης είναι 5% της ονομαστικής τάσης του
δικτύου τροφοδοσίας).
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
12. Στο σχήμα 2 φαίνεται το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας μιας οικοδομής.
Σχήμα 1

Σχήμα 2
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α) Να αναφέρετε τον τύπο του συστήματος.
……………………………………………………………………………………………..
β) Να γράψετε στον Πίνακα 4 τις ονομασίες των αριθμημένων μερών (1,2,3,4)
του συστήματος που φαίνονται στο σχήμα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Αριθμός μέρους

Ονομασία μέρους

1
2
3
4

ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Σε μια ξενοδοχειακή μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σύστημα διόρθωσης του
συντελεστή ισχύος. Η πραγματική ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης είναι 200 kW
και ο συντελεστής ισχύος 0,75.
α) Με τη χρήση του βοηθητικού πίνακα του Παραρτήματος 1 στη σελίδα 12, να
υπολογίσετε την άεργο ισχύ των πυκνωτών (σε kVAr) που θα χρειαστούν για
τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης από 0,75 σε 0,99.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
………………………………………………………………………………...…………...
…………………………………………………………………………………...………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
………………………………………………………………………………...…………...
…………………………………………………………………………………...………...
β) Να γράψετε δύο (2) επαγωγικά και (2) ωμικά ηλεκτρικά φορτία που
συναντούμε στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
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………………………………………………………………………………...…………...
…………………………………………………………………………………...………...
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...…………...
…………………………………………………………………………………...………...

14. Στο σχήμα 3 φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα ενός απλοποιημένου συστήματος
θέρμανσης χώρου με ζεστό νερό.

Σχήμα 3
α) Να γράψετε στον Πίνακα 5 τις ονομασίες των αριθμημένων μερών
(1,2,3,4,5,6) του συστήματος που φαίνονται στο σχήμα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αριθμός μέρους

Ονομασία μέρους

1
2
3
4
5
6
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β) Να ονομάσετε τους δύο (2) θερμοστάτες Θ1 και Θ2 που βρίσκονται
εγκατεστημένοι στο λέβητα και να δικαιολογήσετε γιατί συνδέονται σε σειρά.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………...……………...
15. Στο σχήμα 4 δίνεται η κάτοψη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μιας μικρής
βιομηχανικής μονάδας.

Σχήμα 4
Να γράψετε στον Πίνακα 6 τις ονομασίες των αριθμημένων ηλεκτρολογικών
συμβόλων (1,2,3,4,5,6,7,8) που φαίνονται στο σχήμα 4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Αριθμός συμβόλου

Ονομασία συμβόλου

1
2
3
4
5
6
7
8
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16. Σε μια βιομηχανική ηλεκτρική εγκατάσταση θα τοποθετηθούν μέσα σε μεταλλικό
κανάλι τα πιο κάτω καλώδια:
α) 12 πλεγμένα καλώδια διατομής 4 mm2
β) 12 πλεγμένα καλώδια διατομής 6 mm2
γ) 8 πλεγμένα καλώδια διατομής 10 mm2
δ) 4 πλεγμένα καλώδια διατομής 16 mm2
Με τη χρήση των βοηθητικών πινάκων του Παραρτήματος 2 στη σελίδα 13, να
υπολογίσετε τις απαιτούμενες διαστάσεις του μεταλλικού καναλιού.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………...……………...

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 10 μονάδες.
17. Στο σχήμα 5 δίνεται το μονογραμμικό σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης μιας
μικρής βιομηχανικής μονάδας.

Σχήμα 5
α) Να
γράψετε στον
Πίνακα 7
τις ονομασίες των
αριθμημένων
ηλεκτρολογικών συμβόλων (1,2,3,4) που φαίνονται στο σχήμα 5.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Αριθμός συμβόλου

Ονομασία συμβόλου

1
2
3
4
β) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που απορροφά από το δίκτυο η
ηλεκτρική συσκευή του κυκλώματος Ρ1
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………...……………...
γ) Να καθορίσετε την ελάχιστη ονομαστική ένταση In του μέσου
προστασίας (MCB) για το κύκλωμα Ρ1. (Διατίθενται MCB: 6, 10,16, 20, 32 Α)
.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………...……………...
δ) Να ονομάσετε το είδος της βλάβης στην περίπτωση που ο αγωγός της φάσης
έρθει σε επαφή με τον ουδέτερο αγωγό του κυκλώματος.
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………………...……………...

ε) Να ονομάσετε το φυσικό μέγεθος το οποίο καταγράφει ο μετρητής της Αρχής
Ηλεκτρισμού (AHK) σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση.
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………………………………..…
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16. Μια τριφασική εγκατάσταση θέρμανσης χώρου με θερμοσυσσωρευτές ενωμένους
σε κύκλωμα εκτός αιχμής, περιλαμβάνει:
4 θερμοσυσσωρευτές με ισχύ 3,40 kW ο καθένας,
2 θερμοσυσσωρευτές με ισχύ 2,55 kW ο καθένας,
2 θερμοσυσσωρευτές με ισχύ 1,70 kW ο καθένας,
1 θερμοσυσσωρευτή με ισχύ 0,85 kW.
Ο κάθε θερμοσυσσωρευτής τροφοδοτείται με ξεχωριστό μονοφασικό κύκλωμα
από τον πίνακα διανομής της εγκατάστασης. Η τάση λειτουργίας κάθε
θερμοσυσσωρευτή είναι 230 V.
α) Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω Πίνακα 8 κατανέμοντας τους πιο πάνω
θερμοσυσσωρευτές έτσι ώστε το συνολικό φορτίο να είναι ισοζυγισμένο,
δηλαδή το ίδιο και στις τρεις φάσεις (L1, L2, L3).

Φάση

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Ισχύς θερμοσυσσωρευτών
Συνολική ισχύς ανά φάση
(kW)
(kW)

L1
L2
L3
β) Να υπολογίσετε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εγκατάστασης σε kW.
…………………………………………………………………………………...………...
γ) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που βρίσκεται μπροστά από τη σωστή
πρόταση.
Οι
ώρες
λειτουργίας
του
συστήματος
θέρμανσης
χώρου
με
θερμοσυσσωρευτές σε κύκλωμα εκτός αιχμής μιας οικοδομής, καθορίζονται
από:
i)

τον ιδιοκτήτη της οικοδομής

ii)

το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Κύπρου

iii)

την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

iv)

την Υπηρεσία Ενέργειας Κύπρου

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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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

1.066

1.202

1.230

1.257

1.291

1.323

1.357

1.395

1.435

1.483

1.544

1.686

0.894
0.850

1.024
0.980

1.160
1.116

1.188
1.144

1.215
1.171

1.249
1.205

1.281
1.237

1.315
1.271

1.353
1.309

1.393
1.349

1.441
1.397

1.502
1.458

1.644
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

0.865

0.996

1.024

1.051

1.085

1.117

1.151

1.189

1.229

1.277

1.338

1.480

0.692
0.665

0.822
0.785

0.958
0.921

0.986
0.949

1.013
0.976

1.047
1.010

1.079
1.042

1.113
1.076

1.151
1.114

1.191
1.154

1.239
1.202

1.300
1.263

1.442
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

0.209

0.345

0.373

0.400

0.434

0.466

0.500

0.538

0.578

0.620

0.687

0.829

0.053
0.026

0.183
0.156

0.319
0.292

0.347
0.320

0.374
0.347

0.408
0.381

0.440
0.413

0.474
0.447

0.512
0.485

0.552
0.525

0.594
0.567

0.661
0.634

0.803
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

0.214

0.242

0.269

0.303

0.335

0.369

0.407

0.447

0.489

0.556

0.698

0.052
0.026

0.188
0.162

0.216
0.190

0.243
0.217

0.277
0.251

0.309
0.283

0.343
0.317

0.381
0.355

0.421
0.395

0.463
0.437

0.530
0.504

0.672
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

0.114

0.141

0.172

0.204

0.238

0.275

0.317

0.364

0.424

0.567

0.054
0.028

0.085
0.059

0.112
0.086

0.143
0.117

0.175
0.149

0.209
0.183

0.246
0.230

0.288
0.262

0.335
0.309

0.395
0.369

0.538
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
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ON–SITE GUIDE WIRING REGULATIONS
17THEDITION)
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος

𝑈
𝑅

𝛪=

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια

𝑊 =𝑃∙𝑡

Ηλεκτρική ισχύς
Λειτουργία αυτόματου διακόπτη διαρροής

𝑃 =𝑈∙𝐼

𝛪𝑓 =

Μέγιστη τιμή ρεύματος διαρροής

𝑈0
𝑍𝑠

𝑍𝑆 = 𝑍𝑒 + (𝑅1 + 𝑅2 )

Προϋπόθεση ορθής λειτουργίας αυτόματου
διακόπτη διαρροής

𝛧𝑆 ∙ 𝐼𝛥𝑛 ≤ 50𝑉 , (TN-C-S)
𝑅𝛼 ∙ 𝐼𝛥𝑛 ≤ 50𝑉 , (TT)

𝐼𝑆𝐶 =

Ρεύμα βραχυκυκλώματος

Αδιαβατική εξίσωση

𝑆=

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

√𝐼 2 ∙ 𝑡
𝑘

𝐼=

𝐼=

𝑆 =𝑈∙𝐼,

𝑃
𝑈

𝑃
𝑈 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

𝛪=

𝛪=

𝑈
𝑍𝑓

𝑃
√3 ∙ 𝑈
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

𝑆 2 = 𝑃2 + 𝑄 2

𝑆 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 , 𝑆 2 = 𝑃2 + 𝑄 2

Φαινόμενη ισχύς του τριφασικού φορτίου
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Πραγματική
φορτίου

ισχύς

του

μονοφασικού

Πραγματική ισχύς του τριφασικού φορτίου

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑

Άεργος ισχύς του μονοφασικού φορτίου

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜂𝜇𝜑

Άεργος ισχύς του τριφασικού φορτίου

𝑄 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝜂𝜇𝜑

Συντελεστής ισχύος

𝜎𝜐𝜈𝜑 =

Υπολογισμός άεργης ισχύος πυκνωτών για
διόρθωση του Συντελεστή Ισχύος

𝑃
𝑆

𝑄 = 𝑆 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝜑 ∙ 𝑘 = 𝑃 ∙ 𝑘
𝑘 = (𝜀𝜑𝜑1 − 𝜀𝜑𝜑2 )

Χρόνος λειτουργίας
Αποδεκτός χρόνος λειτουργίας του μέσου
προστασίας

𝑡=

(𝑘 2 ∙ 𝑆 2 )
𝐼2

Υπολογισμός ελάχιστης διατομής καλωδίων
Γενική συνθήκη

𝛪𝑏 ≤ 𝛪𝑛 ≤ 𝛪𝛧

𝐼𝑍 =

Ρευματοφόρος ικανότητα καλωδίων

Πτώση τάσης

𝐼𝑛
𝐶𝑓 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝐶𝑔 ∙ 𝐶𝑎

𝛥𝑈 =

𝑚𝑉 ∙ 𝐼𝑏 ∙ ℓ
1000
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ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II Τ.Σ. (Π.Κ.) (560)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1.

Διευθυνσιοδότηση IP
Δομή διευθύνσεων IPv4 και μάσκα υποδικτύου:
 Κατηγορίες (Classes) Διευθύνσεων IP
 Δημόσιες Διευθύνσεις
 Ιδιωτικές Διευθύνσεις
 Διεύθυνση Ανακύκλωσης
 Λειτουργία APIPA
 Κάθετη ή προθεματική γραφή (slash/prefix notation) μάσκας υποδικτύου
Τύποι Διευθύνσεων:
 Μονοεκπομπή (unicast)
 Πολυεκπομπή (multicast)
 Ευρυεκπομπή (broadcast)
Στατικές και Δυναμικές διευθύνσεις
Εξυπηρετητές DHCP και εκχώρηση διευθύνσεων IP
Υποδικτύωση
Mετάθεση διευθύνσεων δικτύου - NAT/PAT
Διευθύνσεις IPv6
Ρύθμιση ιδιοτήτων πρωτοκόλλου TCP/IP (Windows 7/8)

2.

Τοπικά Δίκτυα Ethernet - (IEEE 802.3)
Πρότυπα Ethernet (IEEE 802.3)
Λογική/Φυσική διευθυνσιοδότηση
Διευθύνσεις MAC
Λειτουργία Μεταγωγέων (Ethernet switching)
Πρωτόκολλο ανάλυσης διεύθυνσης ARP

3.

Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα WLAN - Wi-Fi (IEEE 802.11)
Ασύρματες τεχνολογίες και συσκευές - Πρότυπο Wi-Fi (IEEE 802.11)
Σημεία Πρόσβασης ( Access Points)
Πλεονεκτήματα, οφέλη και περιορισμοί
Τύποι ασυρμάτων δικτύων
Πρότυπα ασυρμάτων τοπικών δικτύων
Ρυθμίσεις και ασφάλεια ασύρματου τοπικού δικτύου

4.

Μοντέλα Αναφοράς Διασύνδεσης Δικτύων
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
Στρωματοποιημένα Μοντέλα Αναφοράς Δικτυακών Επικοινωνιών:
 Μοντέλο Διασύνδεσης Ανοικτών Συστημάτων OSI
 Μοντέλο TCP/IP
 Μονάδες Δεδομένων Πρωτοκόλλου PDUs
 Ενθυλάκωση
 Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των μοντέλων OSI και TCP/IP
Ακολουθία Πρωτοκόλλων TCP/IP:
 Πρωτόκολλο IP
 Πρωτόκολλα Μεταφοράς TCP/UDP
Θύρες - Ports

481

Πρωτόκολλα Εφαρμογών:
 Yπηρεσία ονοματοθεσίας τομέων DNS
 Πρωτόκολλο δυναμικής διάρθρωσης ξενιστή DHCP
 Πρωτόκολλο μεταφορά αρχείων FTP
 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Email
 Ιστός (Web)
5.

Δρομολόγηση - Routing
Αρχές Δρομολόγησης
Πίνακες δρομολόγησης - Routing tables:
 Δυναμική δρομολόγηση (Dynamic routing)
 Στατική δρομολόγηση (Static routing)
Κατηγορίες Διαδρομών:
 Άμεσα Συνδεδεμένες Διαδρομές (Directly Connected Routes)
 Στατικές Διαδρομές (Static Routes)
 Προκαθορισμένες Διαδρομές (Default Routes)
 Δυναμικές Διαδρομές (Dynamic Routes)
Δυναμική Δρομολόγηση:
 Πρωτόκολλα
 Απόστασης-Διανύσματος (Distance Vector)
 Κατάστασης Ζεύξης (Link State)
Διαχειριστική Απόσταση (Administrative Distance)

6.

Ιδεατά (Εικονικά) Ιδιωτικά Δίκτυα - VPN
Πρωτόκολλα/ Ασφάλεια
Συράγγωση - Tunneling
Συγκρότηση δικτύου VPN με δρομολογητή

7.

Εύρεση και ανίχνευση βλαβών Δικτύων
Μεθοδολογία εύρεσης βλαβών
Χαρακτηριστικές βλάβες και επίλυση προβλημάτων με τη χρήση των μοντέλων
OSI και TCP/IP:
 Από την κορυφή προς τη βάση (Top-down)
 Από τη βάση προς την κορυφή (Bottom-up)
 Διαίρει και βασίλευε (Divide-and-rule)
Μέθοδοι ανίχνευση βλαβών
 Δοκιμής και Σφάλματος (Trial-and-Error)
 Αντικατάστασης (Substitution)
Βοηθήματα
 Ping
 Tracert
 Ipconfig
 Nslookup
 ARP
 Netstat
 Nslookup
Ανίχνευση βλαβών σε τοπικά ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(∆ΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ

: ∆ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ (560)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΩΡΑ

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

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το πρόχειρο αποτελείται από δεκαπέντε (15)
σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α΄, Β΄, Γ΄).

Ο∆ΗΓΙΕΣ:

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίµιο το οποίο να
επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
4. ∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού, ή άλλου διορθωτικού
υλικού.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Το µέρος Α΄ αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.
1. (α) Τι χρησιµοποιεί ένας δροµολογητής για να καθορίσει το δροµολόγιο ενός
πακέτου προς ένα προορισµό;
(1)
(2)
(3)
(4)

Τη διεύθυνση IP του αποστολέα
Τη διεύθυνση MAC του αποστολέα
Τη διεύθυνση IP του προορισµού
Τη διεύθυνση MAC του προορισµού

………………………………………………………………………………………
(β) Να επιλέξετε ένα χαρακτηριστικό των στατικών δροµολογίων.
(1)
(2)
(3)
(4)

Ενηµερώνονται αυτόµατα για αλλαγές στην τοπολογία του δικτύου
Απαιτείται ο επαναπρογραµµατισµός από τον διαχειριστή του δικτύου σε
περίπτωση αλλαγών στην τοπολογία του δικτύου
Η εκτεταµένη χρήση τους προτιµάται σε µεγαλύτερα δίκτυα
∆ε θεωρούνται αξιόπιστες διαδροµές διότι προγραµµατίζονται από το
διαχειριστή του δικτύου

………………………………………………………………………………………
2. (α) Τεχνικός δικτύου χρησιµοποιεί τη εντολή tracert για να:
(1)
(2)
(3)
(4)

Καθορίσει τις ενεργές συνδέσεις TCP σε ένα υπολογιστή
Προβάλει πληροφορίες εξυπηρετητή DNS
Προσδιορίσει σε ποιο σηµείο του δικτύου υπάρχει βλάβη
Προβάλλει τις διευθύνσεις IP, µάσκα υποδικτύου και προεπιλεγµένη πύλη
(Default gateway) συγκεκριµένου υπολογιστή

………………………………………………………………………………………
(β) Η εντολή ping 127.0.0.1 στόχο έχει να ελεγχτεί:
(1)
(2)
(3)
(4)

Η συνδεσιµότητα µεταξύ ενός υπολογιστή και του αντίστοιχου
δροµολογητή
Η φυσική σύνδεση ενός υπολογιστή µε το δίκτυο
Το πρωτόκολλο TCP/IP υπολογιστή συνδεδεµένου σε δίκτυο
Η συνδεσιµότητα µεταξύ δύο υπολογιστών

………………………………………………………………………………………
3. (α) Μια διεύθυνση IPV4 αποτελείται από τα ακόλουθα δύο µέρη:
(1) …………………………………………………………………………………
(2) …………………………………………………………………………………
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(β) Η προθεµατική ή κάθετη γραφή (slash/prefix notation) της µάσκας υποδικτύου
255.255.255.240 είναι:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

/24
/25
/26
/27
/28

………………………………………………………………………………………
4. Να δώσετε την εντολή για:
(α) Την προβολή της διαδροµής µε προορισµό τη διεύθυνση IP 195.14.149.151:
C:\Documents and Settings\User> ………………….………….……………………………………
(β) Να επιλέξετε τη διεύθυνση IPv4, που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της κάρτας
δικτύου και του πρωτοκόλλου TCP/IP υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος σε
δίκτυο:
(1) 126.0.0.1
(2) 127.0.0.255
(3) 126.0.0.0
(4) 127.0.0.1
………………………………………………………………………………………
5.

(α) Να αναφέρετε δύο (2) καλές τακτικές ασφαλείας για ένα ασύρµατο τοπικό δίκτυο
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
(1) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(2) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(β) Ποιο µέσο µετάδοσης έχει το µεγαλύτερο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων σε ένα
τοπικό δίκτυο;
(1) Οµοαξονικό καλώδιο
(2) Καλώδιο συνεστραµµένων αγωγών
(3) Καλώδιο οπτικών ινών
(4) Ασύρµατο µέσο
………………………………………………………………………………………

6. (α) Πως ονοµάζεται το µήνυµα που αποστέλλεται προς:
(1) Μία οµάδα ξενιστών τοπικού δικτύου υπολογιστών;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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(2) Όλους τους ξενιστές τοπικού δικτύου υπολογιστών;
…………………………………………………………………………………………………………………………………

(β) Ένας χρήστης δεν µπορεί να συνδεθεί µε το διαδίκτυο και παρατηρεί ότι η
διεύθυνση IP του υπολογιστή του είναι η 169.254.0.2. Η διεύθυνση αυτή είναι:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ιδιωτική (Private)
Τοπικής Σύνδεσης (Link local)
Ανακύκλωσης (Loopback)
Πειραµατική (Experimental)
∆ηµόσια (Public)
∆υναµική

………………………………………………………………………………………
7. (α) Να δώσετε την εντολή που χρησιµοποιείται για να προβάλει σε πίνακα τις
καταχωρηµένες λογικές διευθύνσεις (IP address) και τις αντίστοιχες φυσικές
διευθύνσεις (MAC Address) των ξενιστών σε ένα τοπικό δίκτυο:
C:\Documents and Settings\Student> …………………………………………………….…………
(β) Ο αριθµός των διαθέσιµων διευθύνσεων IP στο δίκτυο 192.168.10.128 µε
µάσκα υποδικτύου 255.255.255.224 είναι:
(1) 16
(2) 30
(3) 128
(4) 224
……………………………………………………………………………………
8. Να επιλέξετε ποιες από τις πιο κάτω διευθύνσεις IP είναι ιδιωτικές (private) και
ποιες είναι δηµόσιες (public).
Τύπος ∆ιεύθυνσης IP
∆ιεύθυνση IP
∆ηµόσια
10.10.10.0
172.32.240.0
196.18.10.10
192.168.125.10
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Ιδιωτική

9. Να αναφέρετε την κατηγορία των πιο κάτω διευθύνσεων IP (A, B, C, D, E).
∆ιεύθυνση IP

Κατηγορία ∆ιεύθυνσης

241.168.10.0
12.5.100.3
128.17.0.1
200.25.11.3
10. (α) Η διεύθυνση IP υπολογιστή συνδεδεµένου σε δίκτυο είναι η 192.168.10.34/30.
Η αντίστοιχη µάσκα υποδικτύου του υπολογιστή στη δεκαδική µορφή γραφής
(dot decimal notation) είναι:
(1) 255.255.255.0
(2) 255.255.255.30
(3) 255.255.255.252
(4) 0.0.0.255
……………………………………………………………………………………
(β) Να επιλέξετε από πόσα bits αποτελείται µια διεύθυνση IPv6.
(1) 32
(2) 64
(3) 128
(4) 256
……………………………………………………………………………………
11. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
(α) Ποιο από τα πιο κάτω αναγνωρίζει την ταυτότητα ενός ασύρµατου δικτύου
Wi-Fi;
(1)
(2)
(3)
(4)

Κλειδί WEB
802.11g
User Name
SSID

…………………………………………………………………………………………
(β) Ποιος τύπος δροµολόγησης επιτρέπει σ ένα δροµολογητή να προσαρµόζεται
αυτόµατα στις αλλαγές του δικτύου;
(1)
(2)
(3)
(4)

Στατική δροµολόγηση
∆υναµική δροµολόγηση
Προκαθορισµένα δροµολόγια
Κανένας τύπος δροµολόγησης

…………………………………………………………………………………………
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12. (α) Να επιλέξετε την εντολή που αιτείται την αποδέσµευση της διάρθρωσης
TCP/IP υπολογιστή από ένα εξυπηρετητή DHCP.
(1)
(2)
(3)
(4)

ipconfig
ipconfig /all
ipconfig /renew
ipconfig /release

……………………………………………………………………………………………
(β) Να δώσετε δύο (2) τύπους ξενιστών σε ένα δίκτυο που πρέπει πάντοτε να
έχουν στατικές διευθύνσεις IP.
(1) ………………………………………………………………………………………
(2) ………………………………………………………………………………………
ΜΕΡΟΣ Β΄ - Το µέρος Β΄ αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Κάθε ορθή
απάντηση βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες.
13. Στο γραφικό του σχήµατος 1, δίνεται η προβολή της εντολής ipconfig /all
υπολογιστή συνδεδεµένου σε δίκτυο.

Σχήµα 1
(α) Να επιλέξετε ποια θα είναι η επίπτωση στις επικοινωνίες αν η προεπιλεγµένη
πύλη εξόδου (default gateway) του υπολογιστή είναι ρυθµισµένη λανθασµένα.
(1)
(2)
(3)
(4)

Ο υπολογιστής δεν θα µπορεί να επικοινωνεί µε το τοπικό δίκτυο.
Ο υπολογιστής θα µπορεί να επικοινωνεί µε το τοπικό δίκτυο, αλλά όχι µε
το ∆ιαδίκτυο.
Ο υπολογιστής θα µπορεί να επικοινωνεί µε το διαδίκτυο αλλά όχι µε το
τοπικό δίκτυο.
∆ε θα υπάρχει καµιά επίπτωση στις επικοινωνίες.

…………………………………………………………………………………………
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(β) Να δώσετε:
(1)

Τη διεύθυνση IP του δικτύου στην οποία ανήκει ο υπολογιστής.
……………………………………………………………………………

(2)

Τη διεύθυνση IP του δροµολογητή.
……………………………………………………………………………

(3)

Τη διεύθυνση MAC της κάρτας δικτύου του υπολογιστή.
……………………………………………………………………………

(γ) Να αναφέρετε σε τι χρησιµεύει ο εξυπηρετητής DNS (DNS server).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
14. (α) Να αναφέρετε τι εννοούµε µε τον όρο ‘πρωτόκολλα επικοινωνίας’ στα δίκτυα
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
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(β) ∆ίνονται τα στρώµατα του µοντέλου αναφοράς TCP/IP:
Πρόσβασης ∆ικτύου (Network Access)
Μεταφοράς (Transport)
∆ιαδικτύου (Internet)
Εφαρµογής (Application)
Να συµπληρώσετε στο σχήµα 2 τα τέσσερα (4) στρώµατα του µοντέλου
αναφοράς TCP/IP και να αναφέρετε ένα (1) πρωτόκολλο που χρησιµοποιούµε
στα δίκτυα για το κάθε στρώµα.

Σχήµα 2
(γ) Να αναφέρετε τι εννοούµε µε τον όρο ‘ενθυλάκωση’.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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(δ) Να συµπληρώσετε στον πίνακα του σχήµατος 3, την αντίστοιχη µονάδα
δεδοµένων πρωτοκόλλου (Protocol data Unit - PDU) για το κάθε ένα στρώµα
του µοντέλου TCP/IP.

Σχήµα 3
15. Στο σχήµα 4 δίνεται ο µεταγωγέας Ethernet (Ethernet switch), οι συνδεδεµένοι
υπολογιστές µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις MAC και ο µεταγωγικός πίνακας
εγγραφών.
Στο δίκτυο αποστέλλεται πλαίσιο µε τα πιο κάτω δεδοµένα:
(1) ∆ιεύθυνση MAC Αποστολέα: CF
(2) ∆ιεύθυνση MAC Παραλήπτη: D2

Σχήµα 4
(α) Να αναφέρετε σε ποια/ες θύρα/ες του µεταγωγέα θα προωθηθεί το πλαίσιο
δεδοµένων.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……...
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(β) Να επιλέξετε δύο (2) ορθές δηλώσεις για τη λειτουργία του µεταγωγέα:
(1) Ο µεταγωγέας θα προσθέσει την ∆ιεύθυνση MAC Αποστολέα στον πίνακα
εγγραφών.
(2) Ο µεταγωγέας θα προσθέσει την ∆ιεύθυνση MAC Προορισµού στον πίνακα
εγγραφών.
(3) Το µεταδιδόµενο πλαίσιο είναι πλαίσιο ευρυεκποµπής και θα προωθηθεί σε
όλες τις θύρες.
(4) Το µεταδιδόµενο πλαίσιο είναι πλαίσιο µονοεκποµπής και θα προωθηθεί
στην αντίστοιχη θύρα.
(5) Το µεταδιδόµενο πλαίσιο είναι πλαίσιο µονοεκποµπής και θα προωθηθεί σε
όλες τις θύρες.
(6) Το µεταδιδόµενο πλαίσιο είναι πλαίσιο µονοεκποµπής αλλά θα απορριφθεί
από το µεταγωγέα.
……………………………………………………………………………………………
(γ) ∆ίνετε η Φυσική ∆ιεύθυνση (MAC Address) 00:60:CΑ:14:Α8:27. Να
προσδιορίσετε τα δύο µέρη από τα οποία µέρη αποτελείται.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(δ) ∆ίνεται η πιο κάτω διεύθυνση IPv4 στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης.
10101100 00010000 00001010 11111110
Να την µετατρέψετε στο δεκαδικό σύστηµα γραφής (dotted decimal notation).
…………………………………………………………………………………….……...
16. (α) Στο γραφικό του σχήµατος 5 ο εξυπηρετητής ιστού (Web Server) ανταλλάσσει
δεδοµένα µε τον υπολογιστή PC1.

Σχήµα 5
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Να αναφέρετε τις διευθύνσεις προορισµού του πλαισίου Ethernet που
αποστέλλει ο εξυπηρετητής:
(1) IP προορισµού
…………………………………………………………………………………………..
(2) MAC προορισµού
…………………………………………………………………………………………..
(β) Στο σχήµα 6 δίνεται το γραφικό δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σχήµα 6
Να αναφέρετε το λόγο για τον οποίο ο υπολογιστής PC-B δεν µπορεί να
επικοινωνήσει µε τον υπολογιστή PC-A.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(γ) ∆ίνονται οι τεχνικές πρόσβασης σε ένα τοπικό δίκτυο ηλεκτρονικών
υπολογιστών:
(1) Πολλαπλής πρόσβασης µε διαίρεση χρόνου - TDMA
(2) CSMA / CA
(3) Μεταβίβασης Άδειας - Token passing
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(4) CSMA / CD
(5) ∆ιεπαφή δεδοµένων διανεµόµενων µέσω οπτικών ινών - FDDI
Να επιλέξετε τη τεχνική που χρησιµοποιείται:
(i) Στο ενσύρµατο πρότυπο Ethernet IEEE 802.3.
…………………………………………………………………………………………
(i) Στο ασύρµατο πρότυπο Wi-Fi IEEΕ 802.11.
…………………………………………………………………………………………
(δ) Να εξηγήσετε γιατί προτιµάται η χρήση δυναµικών διαδροµών (dynamic
routes), αντί των στατικών διαδροµών (static routes) στα µεγάλα δίκτυα
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Το µέρος Γ΄ αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση
βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες.
17. Εταιρεία χρησιµοποιεί δίκτυο κατηγορίας C µε διεύθυνση IP 192.168.25.0 /24.
Αλλαγή στις ανάγκες της εταιρείας απαιτούν την υποδικτύωση του δικτύου σε οκτώ
(8) ίσα µικρότερα υποδίκτυα.
(α) Να υπολογίσετε τη νέα µάσκα υποδικτύου για τα οκτώ (8) νέα υποδίκτυα.
…………………………………………………………………………………………
(β) Ποιος είναι ο µέγιστος διαθέσιµος αριθµός διευθύνσεων ξενιστών για το κάθε
υποδίκτυο;
…………………………………………………………………………………………
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(γ) Να συµπληρώσετε τον πίνακα διευθύνσεων IP των υποδικτύων.
Αριθµός
Υποδικτύου

∆ιεύθυνση Ευρυεκποµπής
Υποδικτύου

∆ιεύθυνση Υποδικτύου

1
2
3
4
5
6
7
8
(δ) Να επιλέξετε το πρωτόκολλο που δίνει την δυνατότητα στα τοπικά δίκτυα που
χρησιµοποιούν ιδιωτικές διευθύνσεις IP να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
(1)
(2)
(3)
(4)

UDP
TCP/IP
NAT
ARP

…………………………………………………………………………………………
18. (α) Στον πίνακα του σχήµατος 7, να συσχετίσετε τα πρωτόκολλα στην στήλη 1 µε
την αντίστοιχη περιγραφή τους στη στήλη 2.
Στήλη 1

Στήλη 2

Πρωτόκολλο

Περιγραφή

(1) Domain Name System – DNS
Σύστηµα Ονοµασίας Τοµέων

(α) Μεταφράζει τις διευθύνσεις
ενός ιδιωτικού δικτύου σε
δηµόσιες διευθύνσεις IP

(2) Dynamic Host Configuration
Protocol – DHCP Πρωτόκολλο
∆υναµικής ∆ιάρθρωσης
∆ιευθύνσεων Ξενιστή

(β) Παρέχει τον πίνακα που
συσχετίζει τις διευθύνσεις IP
και διευθύνσεις MAC των
ξενιστών σε ένα δίκτυο

(3) Address Resolution Protocol –
ARP Πρωτόκολλο Ανάλυσης
∆ιευθύνσεων

(γ) Εκχωρεί δυναµικά διευθύνσεις
IP στους πελάτες - ξενιστές
ενός δικτύου κατά την εκκίνηση

(4) Network Address Translation –
NAT Μετάθεση ∆ιευθύνσεων
∆ικτύου

(δ) Μετατρέπει τα ονόµατα τοµέων
σε διευθύνσεις IP
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(1)
(2)
(3)
(4)

Σχήµα 7
(β) Στον πίνακα του σχήµατος 8, να συσχετίσετε τα πρωτόκολλα µε την αντίστοιχη
θύρα που χρησιµοποιούν στο Στρώµα Μεταφοράς του Μοντέλου Αναφοράς
TCP/IP.
Θύρα

Πρωτόκολλο

(1) 67

(α) Ασφαλές Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου
(Hyper Text Transfer Protocol Secure - HTTPS)

(2) 53

(β) Πρωτόκολλο ∆υναµικής ∆ιάρθρωσης Ξενιστή
(Dynamic Host Configuration Protocol)

(3) 20/21

(γ) Υπηρεσία Ονοµατοθεσίας Τοµέων (Domain Name
Service - DNS)

(4) 443

(δ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (File Transfer
Protocol)

(1)
(2)
(3)
(4)
Σχήµα 8
(γ) Να επιλέξετε το πρωτόκολλο στο επίπεδο µεταφοράς του µοντέλου TCP/IP
που χρησιµοποιείται όταν µια εφαρµογή απαιτεί γνωστοποίηση παραλαβής
των δεδοµένων.
(1) FTP
(2) TCP
(3) UDP
(4) RTP
(5) SMTP
…………………………………………………………………………………………
--------------------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ --------------------------Σελίδα 14 από 15
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ

∆ιεύθυνση
IP

Μάσκα
Υποδικτύου

∆ιεύθυνση
IP

Μάσκα
Υποδικτύου

∆ιεύθυνση
IP

Μάσκα
Υποδικτύου
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Τ.Σ. (Π.Κ.) (561)
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
1. ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ
Χαρακτηριστικά και χρήσεις των ψυκτικών ρευστών.
Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των ψυκτικών ρευστών και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Διεθνείς συμφωνίες & κανονισμοί περιορισμού ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου.
Τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή περιορίζουν τη χρήση των φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου.
Ψυκτικός κύκλος.
2. ΨΥΓΕΙΑ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
2.1 Το Δίπορτο Οικιακό Ψυγείο
Το δίπορτο οικιακό ψυγείο με αυτόματη απόψυξη
Δίπορτο ψυγείο με δύο ατμοποιητές
Δίπορτο ψυγείο με ένα ατμοποιητή
Δίπορτο ψυγείο με θαλάμους πλάι - πλάι.
Συστήματα αυτόματης απόψυξης
Συμπτώματα και βλάβες
2.2

Κύρια μέρη και εξαρτήματα ψυκτικού συστήματος
Συμπιεστές, Συμπυκνωτές, Μηχανισμοί εκτόνωσης, Ατμοποιητές, Εξαρτήματα
ψυγείων

2.3

Εμπορικά ψυγεία
Εμπορικά ψυγεία με συμπιεστή ημίκλειστου τύπου, Ψυκτικά
συστήματα με πολλαπλούς ψυκτικούς θαλάμους και ένα
συμπιεστή, Ψυκτικά συστήματα με δύο συμπιεστές, Όρθια βιτρίνα
ψύξης, Οριζόντια βιτρίνα κατάψυξης, Ψυγεία νερού, Παγομηχανές.

3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
3.1
Κλιματολογικές συνθήκες,
3.2
Συσκευές κλιματισμού διαιρεμένου τύπου,
3.3
Σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτου.
4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4.1
4.2
4.3
4.4

Πιθανά σημεία διαρροών,
Έλεγχος για διαρροές και διατήρηση αρχείου συστήματος,
Καταγραφή πληροφοριών για το ψυκτικό μέσο που ανακτήθηκε η προστέθηκε,
Διαδικασίες χειρισμού, αποθήκευσης, μεταφοράς ρυπανθέντων ψυκτικών μέσων
και ελαίων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (561)

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
ΩΡΑ

:

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

Το εξεταστικό δοκίμιο μαζί με το τυπολόγιο αποτελείται από 14 σελίδες.
Τα μέρη του εξεταστικού δοκιμίου είναι τρία (Α΄, Β΄, Γ΄).
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο να
επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού, ή άλλου διορθωτικού
υλικού.
5. Στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου δίνονται βοηθητικοί πίνακες και
τυπολόγιο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με (4) μονάδες.
1. Για την προστασία του πλανήτη από τις βλαβερές επιπτώσεις του
φαινομένου του θερμοκηπίου, ο κανονισμός ΕΕ 517/2014 προβλέπει :
α) αύξηση της χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου,
β) έναρξη χρήσης χλωροφθορανθράκων,
γ)

μείωση της χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου,

δ) επανέναρξη της χρήσης του R12.
Να γράψετε τη σωστή απάντηση
…………………………………………………………………………………

2. Ένα ψυκτικό σύστημα στο οποίο υπάρχει διαρροή, είναι παράνομο να
γεμίζεται με ψυκτικό ρευστό χωρίς πρώτα να:
α)
β)
γ)
δ)

γίνει αλλαγή του συμπιεστή.
βρεθεί και επιδιορθωθεί η απώλεια .
μετρηθεί η ποσότητα του ρευστού με ζυγαριά.
γίνει κενό 500 microns.

Να γράψετε τη σωστή απάντηση
…………………………………………………………………………………

3. Η υπερθέρμανση της Γης οφείλεται :
α)
β)
γ)
δ)

στην τρύπα του Όζοντος.
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
στο λιώσιμο των πάγων.
στην όξινη βροχή.

Να γράψετε τη σωστή απάντηση
……………………………………………………………………………
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4. Ο ατμοποιητής είναι το μέρος του ψυκτικού συστήματος, όπου το
ψυκτικό ρευστό :
α) αποβάλλει θερμότητα και υγροποιείται.
β) απορροφά θερμότητα και ατμοποιείται.
γ) μειώνει την πίεση του.
δ) αποβάλλει θερμότητα και ατμοποιείται.
Να γράψετε τη σωστή απάντηση.
......................................................................................................................
......................................................................................................................

5. Να αναγνωρίσετε και να ονομάσετε τα πιο κάτω εργαλεία και εξαρτήματα.

α)……………………………….

β) …………………………..

γ)………………………………

δ)………………………………
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6.

Να αναφέρετε ένα λόγο για τον οποίο επιβάλλεται η δημιουργία κενού
σε ψυκτικό σύστημα πριν από το γέμισμα του με ψυκτικό ρευστό.
…………………………………………………………………………………….

7. O ηλεκτρονόμος εκκίνησης (relay) στο ηλεκτρικό κύκλωμα οικιακού
ψυγείου χρησιμοποιείται για :
α) να κινεί τον ανεμιστήρα του ατμοποιητή.
β) να σβήνει την λάμπα μέσα στο ψυγείο.
γ) να αποσυνδέει το βοηθητικό τύλιγμα του κινητήρα του συμπιεστή.
δ) να διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή.
Από τις πιο πάνω απαντήσεις να γράψετε την ορθή.
……………………………………………………………………………………

8. Να αναφέρετε δύο πιθανά σημεία διαρροής ψυκτικού ρευστού σε συσκευή
κλιματισμού διαιρεμένου τύπου.
.……………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………….

9. Να συμπληρώσετε την πιο κάτω πρόταση με μια από τις επιλογές:
Με την βοήθεια του δείκτη ροής ( sight glass)…………………………
..........................................................................................................................

α)
β)
γ)
δ)

ελέγχουμε αν υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα ψυκτικού ρευστού.
εξετάζουμε το βαθμό απόδοσης του συμπυκνωτή.
ελέγχουμε αν υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα λαδιού.
ελέγχουμε αν υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα αζώτου απαλλαγμένου
από οξυγόνο.

10. Σε κατηγορίες ασφαλείας τα ψυκτικά ρευστά κατατάσσονται σύμφωνα με
τη :
Α. τοξικότητα και ευφλεξιμότητα τους
Β. απόδοση και τοξικότητα τους
Γ. ευφλεξιμότητα και μυρωδιά τους
Δ. λανθάνουσα θερμότητα και τοξικότητα τους
Από τις πιο πάνω απαντήσεις να επιλέξετε την ορθή.
……………………………………………………………………………………
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11. Η πιο πρακτική μέθοδος ελέγχου πιθανών διαρροών ενός ψυκτικού
συστήματος, είναι η προσεκτική εφαρμογή πίεσης στο σύστημα με:
α.
β.
γ.
δ.

ξηρό υδρογόνο
ξηρό οξυγόνο
ξηρό άζωτο
το ίδιο ψυκτικό μέσο που περιέχει το σύστημα

Από τις πιο πάνω απαντήσεις να επιλέξετε την ορθή.
…………………………………………………………………………………

12. Να αντιστοιχίσετε τις ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου της στήλη Α με τις
λειτουργίες της συσκευής κλιματισμού της στήλης Β.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1. TIMER

α. Ρύθμιση οριζόντιου πτερυγίου

2. FAN

β. Επιλογή λειτουργίας

3. MODE

γ. Ταχύτητα ανεμιστήρα

4. SWING

δ. Χρονοδιακόπτης
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ΜΕΡΟΣ Β΄- Αποτελείται από 4 ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με (8) μονάδες
13 . Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η τομή όρθιας βιτρίνας ψύξης.
α) Να αναγνωρίσετε και να γράψετε στον πίνακα που ακολουθεί τα
ονόματα των αριθμημένων μερών. (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

1.........................................................
2.........................................................
3.........................................................
4.........................................................
5.........................................................
6.........................................................
7.........................................................
8.........................................................
9.........................................................
β) Να αναφέρετε τις θερμοκρασίες λειτουργίας του ψυγείου.
................................................................................... ………
γ) Να αναφέρετε έναν τρόπο απόψυξης της πιο πάνω βιτρίνας.
.................................................................................................
.................................................................................................
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14. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται τα ψυκτικά εξαρτήματα συσκευής
κλιματισμού διαιρεμένου τύπου.
α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη της συσκευής 1- 8.
1. -------------------------------------------

2. -------------------------------------------------

3. ------------------------------------------

4. -------------------------------------------------

5. ------------------------------------------

6. -------------------------------------------------

7. ------------------------------------------

8. -------------------------------------------------

β) Να συνδέσετε τα πιο κάτω εξαρτήματα μεταξύ τους και να δείξετε με τόξα
την ροή του ψυκτικού ρευστού κατά την λειτουργία του συστήματος το
καλοκαίρι για ψύξη.
γ) Πότε ενεργοποιείται το ψυκτικό εξάρτημα Νο. 4;
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….

4
3
8
8

7

1

2
5

7

6

ΔΩΜΑΤΙΟ

ΥΠΑΙΘΡΟΣ
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15. Ποιο κάτω φαίνεται το ψυκτικό μανόμετρο που χρησιμοποιείται για τα
ψυκτικά ρευστά R 404A, R134a, R22 και R407C.
α) Ποια από τα ψυκτικά ρευστά που φαίνονται στο μανόμετρο είναι
μίγματα;
…………………………………………………………………………………….
β) Παρατηρώντας τις κλίμακες του μανομέτρου να σημειώσετε:
i. την πίεση ατμοποίησης για το R404Α σε θερμοκρασία -30 º C.
……………………………………………………………………………………
ii. τη θερμοκρασία ατμοποίησης για το R134a σε πίεση 10 psi
……………………………………………………………………………………
γ) Από τα ψυκτικά ρευστά που φαίνονται στο πιο κάτω μανόμετρο
να σημειώσετε δύο (2) αέρια του θερμοκηπίου.
……………………………………………………………………………………
δ) Ποιο από τα ψυκτικά ρευστά που φαίνονται στο μανόμετρο
αντικατέστησε το ψυκτικό ρευστό R22
……………………………………………………………………………………..
ε) Ποιο από τα 4 ψυκτικά ρευστά επιδρά αρνητικά στην τρύπα του
όζοντος;
……………………………………………………………………………………..
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16. Πιο κάτω φαίνεται το ηλεκτρικό κύκλωμα δίπορτου αερόψυκτου ψυγείου
αυτόματης απόψυξης με χρονοδιακόπτη και ηλεκτρική αντίσταση.

5

6

3

7

1
8
4
10
2

9

α. Να ονομάσετε τα αριθμημένα ηλεκτρικά εξαρτήματα
1. …………………………………..
6. …………………………………..
2. …………………………………..
7. ………………………………….
3. …………………………………..
8. ………………………………….
4. …………………………………..
9. ………………………………….
5. …………………………………..
10. ………………………………….
β. Να αναφέρετε πότε ενεργοποιούνται τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που
αναγράφονται πιο κάτω :
5…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9.………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
10.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Αποτελείται από 2 ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με (10) μονάδες

17. Για τα πιο κάτω συμπτώματα να αναφέρετε μια πιθανή βλάβη/αιτία η
οποία μπορεί να τα προκαλεί:

α) Ο συμπιεστής συσκευής κλιματισμού βουίζει ασυνήθιστα ( μουγκρίζει )
χωρίς τελικά να εκκινεί.
...............................................................................................................
...............................................................................................................

β), Η θερμοκρασία στο θάλαμο του ψυγείου είναι σχετικά ψηλή χωρίς να
υπάρχει διαρροή αερίου.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

γ) Σε συσκευή κλιματισμού παγώνει η λεπτή σωλήνα.
..................................................................................................................
..................................................................................................................

δ) Ο συμπιεστής οικιακού ψυγείου ξεκινά αλλά σταματά μέσω του
διακόπτη υπερφόρτωσης.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ε) Αερόψυκτο οικιακό ψυγείο λειτουργεί αρκετό χρόνο χωρίς διακοπή.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Σελίδα 10 of 14
508

ζ) Σε συσκευή κλιματισμού παγώνει η σωλήνα επιστροφής (χοντρή
σωλήνα).
....................................................................................................................
..................................................................................................................

η) Σε συσκευή κλιματισμού που ενεργοποιήθηκε η λειτουργία «κρύο»
αν και υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα ψυκτικού ρευστού,
εξακολουθεί να βγάζει ζεστό αέρα.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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18. α. Να ονομάσετε τα αριθμημένα μέρη της πιο κάτω ψυκτικής διάταξης.
1. ………………………………………………………….
2. …………………………………………………………
3. ………………………………………………………….
4. ………………………………………………………….
5. ………………………………………………………….

β. Να συνδέσετε τα πιο κάτω για να πραγματοποιηθεί ανάκτηση
ψυκτικού ρευστού από την εξωτερική μονάδα συσκευής
κλιματισμού.
3
1

2

IN

OUT
4

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ
5

γ. Να γράψετε τι εννοούμε με τον όρο ανάκτηση,
............................................................................................................
............................................................................................................
……………………………………………………………………………
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Πυκνότητα – μάζα – όγκος

Πυκνότητα υλικού

Θερμοδυναμική

Θερμικό φορτίο (kJ)

Θερμικό φορτίο (kJ)

Θερμικό φορτίο (kJ)

Ψυκτική ισχύς (kW)

Ειδική αισθητή θερμότητα υλικού (
)
Ειδική λανθάνουσα θερμότητα τήξης/πήξης
(
)
Διαφορά θερμοκρασίας ( )
Χρόνος (sec)
Ειδική λανθάνουσα θερμότητα
ατμοποίησης/υγροποίησης (

)
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (562)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 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 ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)

ΜΑΘΗΜΑ

:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

ΩΡΑ

:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (562)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α΄, Β΄ και Γ΄) και
εννέα (9) 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. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου διορθωτικού υλικού.

1
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ΜΕΡΟΣ Α΄ : Το ΜΕΡΟΣ Α αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες.
1.

Να αναφέρετε τι εννοούμε με τους πιο κάτω όρους:
(α) Χονδρική πώληση προϊόντων Κομμωτικής.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(β) Λιανική πώληση προϊόντων Κομμωτικής.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2.

Να αναφέρετε τέσσερις (4) λειτουργικούς στόχους μιας επιχείρησης
κομμωτηρίου.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3.

(α) Να αναφέρετε οκτώ (8) σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα
βιογραφικό σημείωμα (CV).
Προσοχή: Να μη γίνει αναφορά σε προσωπικά στοιχεία.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4.

(α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που πρέπει να ληφθούν
υπόψη στο σχεδιασμό του χώρου ενός κομμωτηρίου, με στόχο τη
μεγιστοποίηση της απόδοσής του.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(β) Να αναφέρετε τέσσερις (4) τρόπους διαφήμισης ενός κομμωτηρίου.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5.

Με βάση τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο κομμωτήριο να
αναφέρετε:
(α) Τέσσερις (4) κανόνες που αφορούν την ορθή χρήση του
ηλεκτρισμού.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
β) Tέσσερις (4) κανόνες που αφορούν την ορθή χρήση και αποθήκευση
των χημικών ουσιών.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6.

Να αναφέρετε τέσσερα (4) καθήκοντα που εκτελεί ο διευθυντής
κομμωτηρίου.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

7.

Να αναφέρετε τέσσερις (4) τύπους πελατών που μπορεί να συναντήσετε
στον εργασιακό σας χώρο.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

8.

Nα αναφέρετε τέσσερις (4) κανόνες επαγγελματικής ηθικής που πρέπει
να εφαρμόζονται στο χώρο εργασίας.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

9.

Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες για τα πιο κάτω αγαθά που
συναντούνται σε ένα κομμωτήριο.
(α) Υπηρεσίες

Έπιπλα κομμωτηρίου

(β) Υλικά αγαθά

Ήλιος

(γ) Κεφαλαιουχικά αγαθά

Αφρός μαλλιών

(δ) Ελεύθερα αγαθά

Κόψιμο μαλλιών

4
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10. Πιο κάτω δίνονται δύο (2) τύποι αλωπεκίας.
Να αναφέρετε δύο (2) λόγους που προκαλούν τον κάθε τύπο.
(α) Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(β) Ουλωτική αλωπεκία.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
11. Να αναφέρετε τα τρία (3) στάδια ανάπτυξης της τρίχας και την χρονική
διάρκεια του κάθε σταδίου.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
12. Να αναφέρετε:
(α) Δύο (2) συμπτώματα της αλλεργικής δερματίτιδας.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(β) Δύο (2) τρόπους πρόληψης της αλλεργικής δερματίτιδας που πρέπει
να ακολουθεί ο/η κομμωτής/τρια.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ΜΕΡΟΣ Β΄: Το ΜΕΡΟΣ Β αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες.
13. Να αναφέρετε τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων για
τη σωστή λειτουργία ενός κομμωτηρίου:
5
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(α) Τέσσερις (4) υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι των εργαζομένων.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(β) Τέσσερις (4) υποχρεώσεις των εργαζομένων έναντι των εργοδοτών
τους.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
14. Σχετικά με τα αρχεία που τηρούνται σε ένα κομμωτήριο:
(α) Να δώσετε τέσσερις (4) λόγους για τους οποίους χρειάζεται να
τηρείται βιβλίο ραντεβού πελατών σε ένα κομμωτήριο.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
(β) Να δώσετε τέσσερις (4) λόγους για τούς οποίους θεωρείται
σημαντική η εγγραφή αγορών και η απογραφή αποθεμάτων σε ένα
κομμωτήριο.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
6
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....................................................................................................................
....................................................................................................................

15. Κυκλώστε το Σ για κάθε σωστή και το Λ για κάθε λάθος απάντηση.
(α) Η λιπαρότητα στο τριχωτό της κεφαλής οφείλεται στην
υπερπαραγωγή σμήγματος των σμηγματογόνων αδένων.
Σ / Λ
(β) Ο σταφυλόκοκκος είναι ασθένεια της τρίχας που δημιουργεί
απώλεια του χρώματος στα μαλλιά.
Σ / Λ
(γ) Η ουλωτική αλωπεκία θεραπεύεται με προϊόντα στο κομμωτήριο.
Σ / Λ
(δ) Η τρίχα αποτελείται από την πρωτεΐνη που ονομάζεται κερατίνη.
Σ / Λ
(ε) Τα στρώματα της επιδερμίδας είναι πέντε (5).
Σ / Λ

(στ) Για την καταπολέμηση της ψείρας, συστήνεται να
ακολουθούμε θεραπευτική αγωγή στο κομμωτήριο.
Σ / Λ
(ζ) Το κουτί των Πρώτων Βοηθειών πρέπει να φυλάγεται σε
ασφαλές και κλειδωμένο μέρος.
Σ / Λ
(η) Η μελανίνη καθορίζει το σχήμα της τρίχας.
Σ / Λ

16. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η δομή της τρίχας.
α) Να κατονομάσετε τα τρία (3) στρώματα από τα οποία αποτελείται η
τρίχα.
(β) Να αναπτύξετε δύο (2) από αυτά.

7
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Σχήμα 1: Στρώματα της τρίχας
(α) 1.

………………………………

2.

………………………………

3.

………………………………

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

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Το ΜΕΡΟΣ Γ αποτελείται από 2 ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

17. Να αναφέρετε δέκα (10) κίνητρα και τεχνικές παρακίνησης προς τους
εργαζόμενους, που ενδείκνυται να χρησιμοποιεί ο εργοδότης για αύξηση
των κερδών της επιχείρησης.

8
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
18. Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται το σχεδιάγραμμα της δομής της τρίχας και
του δέρματος.
Να συμπληρώσετε δέκα (10) από τα δεκαπέντε (15) μέρη της τρίχας και
του δέρματος στο κενό χώρο που δίνεται
ΔΟΜΗ ΤΡΙΧΑΣ – ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Σχήμα: 2

---------------- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ---------------

9
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (565)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
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
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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
Συνθετικά υλικά – Πλαστικά
Γενικά, ταξινόμηση συνθετικών υλικών
Ιδιότητες, χρήσεις (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
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ II (565)
:
:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Μέρος Α, Β, Γ) σε οκτώ (8)
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 - 6 να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση.
1. Για την κατασκευή ενός κωνικού οδοντοτροχού ΔΕΝ είναι απαραίτητο να είναι
γνωστό το μέγεθος
(α) του μοντούλ, m
(β) της διαμέτρου κεφαλών, da
(γ) του πάχους δοντιού, s
(δ) του ύψους δοντιού, h.
2. Για να υπάρξει μετάδοση κίνησης από κινητήριο σε κινούμενο οδοντοτροχό
προς την ίδια κατεύθυνση πρέπει να χρησιμοποιηθεί
(α) ζεύγος ελικοειδών οδοντοτροχών
(β) ζεύγος παράλληλων οδοντοτροχών
(γ) ζεύγος κωνικών οδοντοτροχών
(δ) ζεύγος εσωτερικού - εξωτερικού οδοντοτροχού.
3. Ο αποξεστήρας στις κοπτικές μήτρες χρησιμοποιείται για να
(α) καθαρίζει την εργασία
(β) ασφαλίζει την εργασία
(γ) αφαιρεί την εργασία από το κοπτικό εργαλείο
(δ) ασφαλίζει τη μήτρα.
4. Τα θερμοσκληρυνόμενα (ντουροπλαστικά) συνθετικά υλικά είναι
(α) συνθετικά υλικά των οποίων αυξάνεται η σκληρότητα σε ψηλές θερμοκρασίες
(β) συνθετικά υλικά που παρέχουν θερμική αγωγιμότητα
(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 Μ30 στις φρέζες µε νουμερικό προγραμματισμό εργασίας (CNC), δίνει
εντολή στον υπολογιστή της εργαλειομηχανής για
(α) έναρξη του προγράμματος και δεξιόστροφης περιστροφής της ατράκτου
(β) τέλος του προγράμματος, σταμάτημα της ατράκτου και επαναφορά του
προγράμματος στην πρώτη εντολή
(γ) γρήγορη κίνηση του κοπτικού εργαλείου
(δ) αλλαγή του κοπτικού εργαλείου.
6. Στην κατηγορία των ιδιοσυσκευών φρεζαρίσματος κατατάσσονται:
(α) οι πολυεδρικές ιδιοσυσκευές
(β) οι διαιρέτες
(γ) οι ιδιοσυσκευές ''προκκώματος''
(δ) οι ειδικές πολυάτρακτες ιδιοσυσκευές.
Για τις ερωτήσεις 7 και 8 να συμπληρώσετε τα κενά.
7. Οι περιστρεπτοί πυργίσκοι είναι προσαρτήματα των . . . . . . . . . . . . . . τόρνων και
σ΄ αυτούς τοποθετούνται . . . . . . . . . . . . . . . . κοπτικά εργαλεία.
8. Η χρησιμοποίηση ιδιοσυσκευής στη μαζική παραγωγή, συμβάλλει στη
………………….. του χρόνου παραγωγής και στη ………………… ακρίβεια
διαστάσεων των εργασιών.
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9. Να αναφέρετε πότε επιβάλλεται η χρήση των κωνικών οδοντοτροχών με ίσια
δόντια στα μηχανικά συστήματα μετάδοσης κίνησης.
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
10. Να κατονομάσετε δύο (2) ιδιοσυσκευές τόρνευσης και δύο (2) ιδιοσυσκευές
φρεζαρίσματος.
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Για κάθε μια από τις μήτρες που αναφέρονται πιο κάτω, να δώσετε ένα τυπικό
προϊόν που παράγεται με αυτές.
(α) Μήτρες τύπωσης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) Μήτρες εξέλασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) Μήτρες κοίλανσης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) Μήτρες συστροφής – κάμψης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Να αναφέρετε τί δηλώνουν οι πιο κάτω κώδικες στον προγραμματισμό ενός τόρνου
CNC.
(α) Κώδικας G00: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) Κώδικας G01: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(γ) Κώδικας G92: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(δ) Κώδικας M03: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. 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.
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
14. Για την ιδιοσυσκευή που απεικονίζεται στο σχήμα 1
(α) να αναφέρετε το είδος της και
(β) να εξηγήσετε τον τρόπο λειτουργίας της.

Σχήμα 1
(α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(β) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
15. 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 2. Ως πρώτη ύλη θα χρησιμοποιηθεί λωρίδα ελάσματος χάλυβα
πάχους 2 mm με αντοχή εφελκυσμού Rm = 300 N/mm2.

30

20

10

20

Σχήμα 2
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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15. 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 3. Το πάχος της εργασίας είναι 3 mm.

La

πφ  s 
r+ y  b
180  2 

(1)

Σχήμα 3

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
17. Με τη βοήθεια του πίνακα 1 να υπολογίσετε το ύψος ρύθμισης του παχυμέτρου
( h ) και το μετρούμενο πάχος δοντιού ( s ) για ελικοειδή οδοντοτροχό με στοιχεία
mn =2 mm , Z = 30 και β =30°.
Α/Α
1

Ζητούμενο στοιχείο
Ύψος ρύθμισης
παχυμέτρου

Τύπος υπολογισμού

h  ha  hc

ha  mn
90 s

2

n
hc  R(1  cos
)
R

90 sn
R
mnz
R
2cos3 
s  2R sin

3

Μετρούμενο πάχος

4

Ακτίνα καμπυλότητας

5

Κάθετο πάχος δοντιού

m 
sn  n
2

Πίνακας 1
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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18. Σε ακατέργαστο τεμάχιο άξονα διαμέτρου 25 mm, πρέπει να κατεργαστούν σε
τόρνο με νουμερικό προγραμματισμό εργασίας (CNC) τρεις (3) διαβαθμίσεις, όπως
φαίνεται στο σχήμα 4. Να γράψετε πρόγραμμα κατεργασίας, στο απόλυτο σύστημα,
χρησιμοποιώντας τη μορφή προγραμματισμού που φαίνεται στον πίνακα 2. Το
πρόγραμμα να προνοεί για κατεργασία ξεχονδρίσματος και αποπεράτωσης του
αντικειμένου. 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.

Σχήμα 4
N

G(M)

X

Z

F

H

Πίνακας 2
------------------------------ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ -----------------------------Σελίδα 8 από 8
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ III (566)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια Εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Σύστημα μετάδοσης της κίνησης
Συμπλέκτης
Εισαγωγή – Ορισμοί – Σκοπός του συμπλέκτη – Ταξινόμηση των συμπλεκτών
Συμπλέκτης ξηράς 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
Ηλεκτρόφρενο
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών – ABS (Antilock Braking System)
Διάταξη και λειτουργία του συστήματος ABS. Εξαρτήματα του ABS. Ταξινόμηση
συστημάτων ABS ανάλογα με τη διάταξη των αισθητήρων ταχύτητας.
Σύστημα δυναμικής επιβράδυνσης BAS (Brake Assist System)
Σύστημα αντιολίσθησης τροχών TCS (Traction Control System)
Συστήματα ελέγχου πρόσφυσης ESP (Electronic Stability Program)
Σύστημα ανάρτησης
Εισαγωγή – Ορισμοί – Σκοπός – Ταξινόμηση των συστημάτων ανάρτησης
Ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης (independent suspension)
Μη ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης
Ελατήρια ανάρτησης – Αποσβεστήρες ταλαντώσεων («κόντρα σούστες»)
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση. Διάταξη και λειτουργία
Hydractive
Air Suspension
Τροχοί – Ελαστικά (wheels, tyres)
Μέρη του τροχού του αυτοκινήτου – Κώδικες τυποποίησης των ζάντων
(σώτρα, rims)
Τύποι ελαστικών – Κώδικες τυποποίησης των ελαστικών
Άζωτο στα ελαστικά
Ελαστικά Run Flat (RFT)
Ελαστικά με ακτίνες (TWEEL)
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Σύστημα διεύθυνσης
Γεωμετρία του συστήματος διεύθυνσης
Πρόσφυση («κράτημα») του αυτοκινήτου – Υποστροφή και υπερστροφή του
αυτοκινήτου Μηχανικά συστήματα διεύθυνσης
Συστήματα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση (power assistance steering)
Συστήματα διεύθυνσης με ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση
Συστήματα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση - EPS (Electric Power Steering)
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
Σύγχρονα συστήματα παθητικής ασφάλειας
Αερόσακοι SRS (Supplementary Restraint System) – Airbag. Διάταξη και λειτουργία
Πλευρικοί αερόσακοι
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας
Προεντατήρες ζωνών ασφάλειας
Συστήματα ασφάλειας και άνεσης – Απλή αναφορά
Σύστημα ελέγχου ταξιδιού - Cruise control
Σύστηµα προσαρµοζόµενου ελέγχου πορείας - Adaptive cruise control (ACC)
Συστήματα διευκόλυνσης στάθμευσης. Βοηθός στάθμευσης
Σύστημα πλοήγησης
Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρες βροχής
Σύστημα παρακολούθησης ελαστικών
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)

ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: Τεχνολογία Μηχανοκινήτων Οχημάτων ΙΙΙ (566)
:
:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Μέρος Α, Β, Γ) σε 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 στο διαθέσιμο χώρο.
Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι αρκετός να χρησιμοποιήσετε τον
συμπληρωματικό χώρο απαντήσεων στη σελίδα 12 με την ανάλογη παραπομπή.
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. Το εξάρτημα του μετατροπέα ροπής (στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) το οποίο
συνδέεται με τον σφόνδυλο (βαλάντι) είναι
(α) ο στάτης
(β) η αντλία
(γ) ο στρόβιλος
(δ) ο άξονας.
2. Στο υδραυλικό σύστημα πέδησης δύο ή τεσσάρων τροχών, στη χειρότερη
περίπτωση η πέδηση εξασφαλίζεται με
(α) ένα μπροστινό και ένα πισινό τροχό
(β) τους τέσσερις τροχούς
(γ) τους δύο πισινούς τροχούς
(δ) τους δύο μπροστινούς τροχούς.
3. Το μη ανεξάρτητο σύστημα ανάρτησης χρησιμοποιείται στα βαριά οχήματα για να
(α) παρέχει καλύτερο κράτημα
(β) παρέχει σκληρή ανάρτηση
(γ) αντέχει στα μεγάλα φορτία
(δ) μειώνει τη φθορά των ελαστικών.
4. Η ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού αναγράφεται στο πλαϊνό τοίχωμά του ως
ακολούθως:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

Πρώτα ο αριθμός εβδομάδας και μετά το έτος κατασκευής
Πρώτα το έτος κατασκευής και μετά ο αριθμός εβδομάδας
Πρώτα το έτος κατασκευής και μετά ο αριθμός του μήνα
Πρώτα ο αριθμός του μήνα και μετά το έτος κατασκευής.

5. Η υπερβολική απόκλιση των τροχών προκαλεί φθορά
(α) στην εσωτερική πλευρά του πέλματος των ελαστικών
(β) στο κέντρο του πέλματος των ελαστικών
(γ) στα δύο άκρα του πέλματος των ελαστικών
(δ) στην εξωτερική πλευρά του πέλματος των ελαστικών.
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6. Το σύστημα/στοιχείο που συμβάλλει στην παθητική ασφάλεια του οχήματος είναι
(α) τα φώτα πορείας
(β) το σύστημα πρόσφυσης με ηλεκτρονικό έλεγχο (Traction Control System)
(γ) οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας
(δ) το σύστημα πέδησης αυξημένης ασφάλειας BAS (Brake Assistance System).
7. Να γράψετε τον σκοπό του μηχανισμού συγχρονισμού, στα συμβατικά κιβώτια
ταχυτήτων.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

8. Να αιτιολογήσετε τη χρήση μεγαλύτερων κυλίνδρων στα δισκόφρενα των
μπροστινών τροχών σε σχέση με τους κυλίνδρους στα δισκόφρενα των πισινών
τροχών.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

9. Να γράψετε δύο (2) μειονεκτήματα των ελαστικών με αεροθάλαμο έναντι των
ελαστικών χωρίς αεροθάλαμο (tubeless).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Σελίδα 3 από 12
537

10. Να εξηγήσετε με απλά λόγια τον σκοπό του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου συστήματος
πρόσφυσης TCS (Traction Control System) στο αυτοκίνητο.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11. Να αιτιολογήσετε γιατί το καλώδιο που συνδέεται στον αερόσακο του τιμονιού έχει
σπειροειδές σχήμα.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
12. Στο σχήμα 1 φαίνεται παραστατικά επικυκλικό σύστημα οδοντοτροχών αυτόματου
κιβωτίου ταχυτήτων.

Σχήμα 1
Να υπολογίσετε τις στροφές της στεφάνης όταν:
 Ο φορέας των πλανητών είναι ακινητοποιημένος
 Ο ήλιος (ΖΗ) περιστρέφεται με 2400 στροφές ανά λεπτό
 Ο αριθμός των δοντιών του ήλιου (ΖΗ) είναι 20
 Ο αριθμός των δοντιών των πλανητών (ΖΠ) είναι 10
 Ο αριθμός των δοντιών της στεφάνης (ΖΣ) είναι 60
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 8 μονάδες.
13. Στα σχήματα 2Α και 2Β φαίνονται παραστατικά οι δύο φάσεις λειτουργίας ενός
μηχανικού συμπλέκτη.

Σχήμα 2A

Σχήμα 2B

(α) Να κατονομάσετε τον τύπο του μηχανικού συμπλέκτη.
………………………………………………………………………………………………
(β) Να κατονομάσετε τις δύο (2) φάσεις λειτουργίας του μηχανικού συμπλέκτη.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(γ) Να γράψετε τους δύο (2) τρόπους μετάδοσης της κίνησης από το πατίδι στο
συμπλέκτη.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(δ) Να γράψετε δύο (2) βλάβες του συμπλέκτη που δυσκολεύουν την αλλαγή
ταχυτήτων.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
14. Στο σχήμα 3 φαίνεται τηλεσκοπικός αποσβεστήρας ταλαντώσεων λαδιού – αερίου.

Σχήμα 3
(α) Να κατονομάσετε τα έξι (6) αριθμημένα μέρη του αποσβεστήρα ταλαντώσεων
λαδιού – αερίου
Αριθμός

Ονομασία μέρους

1
2
3
4
5
6
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(β) Να γράψετε άλλους δύο (2) τύπους αποσβεστήρων ταλαντώσεων
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(γ) Να εξηγήσετε με τη βοήθεια του σχήματος τη λειτουργία του αποσβεστήρα
ταλαντώσεων.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

15. Στο σχήμα 4 φαίνεται το τετράπλευρο Άκερμαν της γεωμετρίας του συστήματος
διεύθυνσης.

Σχήμα 4
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(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη του τετράπλευρου.
Αριθμός

Ονομασία εξαρτήματος

1
2
3
4
(β) Να εξηγήσετε τον σκοπό που εξυπηρετεί το τετράπλευρο.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(γ) Στο σχήμα 5 να σχεδιάσετε τις ακτίνες τροχιών όλων των τροχών και να
καθορίσετε το κέντρο στροφής τους.

Σχήμα 5
(δ) Με τη βοήθεια του σχήματος 5 να αιτιολογήσετε γιατί η στάθμευση σε χώρους
περιορισμένου μήκους είναι πιο εύκολη με την πρώτη κίνηση του αυτοκινήτου
προς τα πίσω.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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16. Στο σχήμα 6 φαίνεται ένα σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση.

Σχήμα 6
(α) Να κατονομάσετε τον τύπο του συστήματος διεύθυνσης με υδραυλική
υποβοήθηση
………………………………………………………………………………………………
(β) Να κατονομάσετε τα τέσσερα (4) αριθμημένα εξαρτήματα του συστήματος
Αριθμός

Ονομασία εξαρτήματος

1
2
3
4
(γ) Να γράψετε δύο πλεονεκτήματα του συστήματος, συγκρίνοντας το με το
μηχανικό σύστημα διεύθυνσης
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(δ) Να υπολογίσετε τις μοίρες περιστροφής των τροχών όταν το τιμόνι
περιστραφεί μια στροφή (360°) και ο λόγος μετάδοσης του κιβωτίου
διεύθυνσης είναι 20:1.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται
με 10 μονάδες.
17. Στο σχήμα 7 φαίνεται παραστατικά η μετάδοση της κίνησης από τη μηχανή στους
τροχούς.

Σχήμα 7
(α) Να κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη
Αριθμός

Ονομασία μέρους

1
2
3
4
(β) Να γράψετε τον σκοπό των αριθμημένων μερών 1, 2 και 4
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(γ) Να υπολογίσετε τις στροφές των τροχών του αυτοκινήτου όταν οι στροφές της
μηχανής είναι 4000 ανά λεπτό, ο λόγος ταχύτητας στο κιβώτιο ταχυτήτων 2:1
και ο λόγος ταχύτητας του διαφορικού 4:1.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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18. Στο σχήμα 8 φαίνεται το σύστημα δυναμικής επιβράδυνσης (BAS).

Σχήμα 8
(α) Να γράψετε τον σκοπό του συστήματος
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(β) Να κατονομάσετε τα τέσσερα (4) αριθμημένα μέρη του

Αριθμός

Ονομασία μέρους

1
2
3
4
(γ) Να εξηγήσετε τη λειτουργία του συστήματος
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(δ) Να εξηγήσετε γιατί το BAS τοποθετείται μόνο σε αυτοκίνητα που είναι
εξοπλισμένα με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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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 ΔΟΚΙΜΙΟΥ ------------------------------
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ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ II (567)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Συνθήκες άνεσης και χαρακτηριστικά του αέρα
Σύνθεση και χαρακτηριστικά του αέρα
Ενέργεια και θερμοκρασία ανθρώπινου σώματος
Συνθήκες άνετης διαβίωσης
Ψυχρομετρία και ψυχρομετρικός χάρτης
Ψυκτικά Συστήματα (επανάληψη) και ψυκτικές εγκαταστάσεις στον κλιματισμό
Ψυκτικά μέσα, ψυκτικός κύκλος
Ψυκτικές εγκαταστάσεις συμπίεσης
Αερόψυκτοι Ψύκτες
Υδρόψυκτοι ψύκτες και πύργοι ψύξης
Αντλίες θερμότηταςΑερόψυκτες αντλίες θερμότητας
Υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας
Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
Συστήματα κλιματισμού
Σκοπός των συστημάτων κλιματισμού – Ταξινόμηση συστημάτων Κλιματισμού
Εργασίες που εκτελούνται από τις κλιματιστικές συσκευές - θέρμανση, ψύξη, ύγρανση,
αφύγρανση, φιλτράρισμα, αερισμός και εξαερισμός
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων συστημάτων κλιματισμού
Τοπικά συστήματα κλιματισμού
Ταξινόμηση τοπικών συστημάτων κλιματισμού
Τοπικές μονάδες τύπου παραθύρου
Κατασκευή των τοπικών μονάδων κλιματισμού τύπου παραθύρου –
Κύρια μέρη Εγκατάσταση πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα – Έλεγχος – Λειτουργία –
Βλάβες – Συντήρηση
Τοπικές μονάδες διαιρεμένου τύπου
Κατασκευή των τοπικών μονάδων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου –
Κύρια μέρη Εγκατάσταση πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα – Έλεγχος – Λειτουργία –
Βλάβες – Συντήρηση
Κεντρικά συστήματα κλιματισμού
Σκοπός Κατασκευή των κεντρικών μονάδων κλιματισμού
Ταξινόμηση– Κύρια μέρη
Συστήματα με κεντρικές μονάδα επεξεργασίας του αέρα (Air Handling Unit) - Τρόπος
λειτουργίας και Χαρακτηριστικά - Εγκατάσταση συντήρηση και βλάβες
Συστήματα με μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (Fan Coil Unit) - Τρόπος λειτουργίας και
Χαρακτηριστικά - Εγκατάσταση συντήρηση και βλάβες
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Πολυδιαιρούμενα κεντρικά συστήματα VRV- Τρόπος λειτουργίας και Χαρακτηριστικά Εγκατάσταση συντήρηση και βλάβες
Επιμέρους στοιχεία που χρειάζονται για να λειτουργήσει το κάθε ένα από τα πιο πάνω
συστήματα:
Ανεμιστήρες τύποι
Αεραγωγοί κατασκευή και εγκατάσταση θερμομόνωση
Υγροποιητές
Αφυγραντήρες
Μηχανισμοί ελέγχου της ροής του αέρα
Στόμια αέρα– Γρίλιες
Φίλτρα
Ηλιακός κλιματισμός
Ηλιακή ενέργεια και τρόποι συλλογής της
Ηλιακά συστήματα παραγωγής νερού υψηλής θερμοκρασίας
Συστήματα ψύξης με αναρρόφηση
Ηλιακή ψυκτική συσκευή
Όργανα αυτοματισμού, ελέγχου και ασφαλείας των συστημάτων κλιματισμού
Σκοπός και χρήση των οργάνων αυτοματισμού, ελέγχου και ασφαλείας
Κατασκευή των οργάνων αυτοματισμού, ελέγχου και ασφαλείας των
συστημάτων κλιματισμού – Είδη – Κύρια μέρη
Εγκατάσταση των οργάνων αυτοματισμού, ελέγχου και ασφαλείας των συστημάτων
κλιματισμού - Βλάβες – Συντήρηση
Ποιότητα Εσωτερικού αέρα και Συστήματα αερισμού και εξαερισμού
Σκοπός των συστημάτων αερισμού και εξαερισμού χώρων
Είδη συστημάτων αερισμού και εξαερισμού χώρων
Κατασκευή των συστημάτων αερισμού και εξαερισμού χώρων
Κύρια μέρη – Λειτουργία των συστημάτων αερισμού και εξαερισμού χώρων
Εγκατάσταση των συστημάτων αερισμού και εξαερισμού χώρων
Έλεγχος – Λειτουργία – Βλάβες – Συντήρηση
Εξαερισμός χώρων με ειδικές συνθήκες
Κουζίνες
W.C.
Μηχανοστάσια
Χώροι στάθμευσης
Ατμοκαθαριστήρια
Υπολογισμοί της ποσότητας αέρα για αερισμό και εξαερισμό χώρων
Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες)
Εισαγωγή –
Σκοπός των κολυμβητικών δεξαμενών - ταξινόμηση –
Κατασκευή των κολυμβητικών δεξαμενών - Κύρια μέρη - Λειτουργία των κολυμβητικών
δεξαμενών
Εγκατάσταση των κολυμβητικών δεξαμενών
Συντήρηση και επιδιόρθωση κολυμβητικών δεξαμενών
Κολυμβητική δεξαμενή με Ξαφριστήρες –
Λειτουργία και κύρια μέρη
Κατασκευή του συστήματος φιλτραρίσματος του νερού - Φίλτρα νερού –είδη και κύρια
μέρη
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Αντλίες κολυμβητικών δεξαμενών
Ξαφριστήρες
Κύριο σημείο αναρρόφησης
Λαμπτήρες
Εξαρτήματα εισαγωγής νερού
Εξαρτήματα σύνδεσης σκούπας κολυμβητικών δεξαμενών
Σκάλες
Σκούπα καθαρισμού
Υπολογισμοί και επιλογή φίλτρου, αντλίας, ξαφριστήρων ,σημεία εισαγωγής νερού,
λαμπτήρων
Κολυμβητική δεξαμενή Υπερχείλισης –
Λειτουργία και κύρια μέρη
Δοχείο εξισορρόπησης στάθμης νερού (balance tank)
Σκοπός και εγκατάσταση καναλιών υπερχείλισης
Ποιότητα του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και τρόποι διατήρηση τηςΠροβλήματα
Πηγές του νερού κολυμβητικών δεξαμενών
Κύρια χαρακτηριστικά του νερού και όργανα μέτρησης τους
Επεξεργασία και διατήρηση του νερού εντός των ορίων υγιεινής
Συνήθη προβλήματα κολυμβητικών δεξαμενών
Υφιστάμενη νομοθεσία και κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τη χρήση
κολυμβητικών δεξαμενών
Συστήματα θέρμανσης του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και εσωτερικές
κολυμβητικές δεξαμενές
Σκοπός του συστήματος θέρμανσης του νερού
Είδη συστημάτων θέρμανσης του νερού
Κατασκευή των συστημάτων θέρμανσης του νερού - Κύρια μέρη Λειτουργία των
συστημάτων θέρμανσης του νερού
Εγκατάσταση των συστημάτων θέρμανσης του νερού - Λειτουργία - Έλεγχος - Βλάβες Συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης του νερού
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΔΕΙΓΜΑ)
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ II (567)
:
:

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Μέρος Α, Β, Γ) σε δέκα (10)
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- 7 να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.
1. Στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης με αέρα τα όργανα που ελέγχουν τη ροή του
αέρα είναι:
(α) οι βαλβίδες
(β) τα διαφράγματα
(γ) τα φίλτρα
(δ) οι θερμοστάτες
2. Μετά από ανάλυση έχει βρεθεί ότι το νερό μιας κολυμβητικής δεξαμενής έχει pH=5,2.
Το νερό είναι :
(α) όξινο και το pH πρέπει να αυξηθεί
(β) αλκαλικό και το pH πρέπει να αυξηθεί
(γ) αλκαλικό και το pH πρέπει να μειωθεί
(δ) όξινο και το pH πρέπει να μειωθεί
3. Στην εικόνα 1 φαίνεται:
(α) μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας του αέρα
(β) ένας ψύκτης αερόψυκτος
(γ) ένας ψύκτης υδρόψυκτος
(δ) μια μονάδα αερισμού/εξαερισμού

Εικόνα 1

2
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4. Η απαιτούμενη ποσότητα φρέσκου (νωπού) αέρα ενός εσωτερικού χώρου
υπολογίζεται αν γνωρίζουμε :
(α) τις επιθυμητές εναλλαγές του αέρα εσωτερικού χώρου ανά ώρα
(β) τις στροφές του ανεμιστήρα που χρησιμοποιείται για τον εξαερισμό
(γ) τις επιθυμητές εναλλαγές του αέρα εσωτερικού χώρου και τον όγκο του
(δ) τις επιθυμητές εναλλαγές του αέρα του εσωτερικού χώρου και την επιφάνειά του
5. Ο τριχοειδής σωλήνας στα ψυγεία σκοπό έχει να :
(α)
(β)
(γ)
(δ)

μειώνει την πίεση του ψυκτικού μέσου
υγροποιεί το ψυκτικό μέσο
συμπιέζει το ψυκτικό μέσο
εξατμίζει το ψυκτικό μέσο.

6. Η θερμομόνωση στους αεραγωγούς κλιματισμού τοποθετείται:
(α) μακριά από τα μηχανήματα μεταφοράς του αέρα
(β) μέσα στους αεραγωγούς
(γ) αντίθετα με την κατεύθυνση ροής του αέρα
(δ) εξωτερικά των αεραγωγών
7. Τα φθοριούχα αέρια (f-gases) προκαλούν σε κάποιο βαθμό :
(α) την τρύπα του όζοντος
(β) το φαινόμενο του θερμοκηπίου
(γ) τη μόλυνση της ατμόσφαιρας
(δ) την όξινη βροχή
8. Να γράψετε τέσσερα (4) χαρακτηριστικά του αέρα που ελέγχονται από τα όργανα
αυτοματισμού και ελέγχου στα συστήματα κλιματισμού.
(α)………………………………………… (β)………..……………………………………
(γ) ………………………………………… (δ)……………………………………………
9. Για τη συσκευή που φαίνεται στην εικόνα 2 να:
(α) δώσετε την ονομασία της
(β) γράψετε τον τύπο της
(γ) γράψετε που χρησιμοποιείται

Εικόνα 2
(α)………………………………………………………………………………………………
(β)………………………………………………………………………………………………
(γ)………………………………………………………………………………………………
3
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10. Να εξηγήσετε τι είναι η “αντλία θερμότητας”.
……..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Να υπολογiσετε τη δυναμικότητα του φίλτρου για τη σωστή λειτουργία μιας
κολυμβητικής δεξαμενής που έχει διαστάσεις 6 m x 10 m και βάθος 2 m λαμβάνοντας
υπόψη ότι το νερό πρέπει να φιλτράρεται κάθε 6 ώρες.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. Να αντιστοιχίσετε τα εξαρτήματα των δικτύων αεραγωγών που χρησιμοποιούνται
στα συστήματα κλιματισμού που φαίνονται στη στήλη Α με τις ορθές προτάσεις
της στήλης Β.
Οι απαντήσεις να δοθούν στον πίνακα 1.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

(α) Θυρίδα επίσκεψης
(β) Διάφραγμα ροής (ντάμπερ)
(γ) Φίλτρο αέρα
(δ) Ρυθμιστής θορύβου

(1) Μπαίνει κοντά σε μηχανήματα
(2) Ελέγχει το διάφραγμα πυρασφάλειας
(3) Ρυθμίζει την κατεύθυνση του αέρα
(4) Ρυθμίζει τον όγκο του αέρα
(5) Καθαρίζει τις ακαθαρσίες του αέρα
(6) Διακόπτει την παροχή του αέρα
Πίνακας 1

ΣΤΗΛΗ Α
(α)

ΣΤΗΛΗ Β

(β)
(γ)
(δ)

4
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ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες.
13. Στην εικόνα 3 φαίνεται μια συσκευή χωρίς τα εξωτερικά καλύμματα που
χρησιμοποιείται στα κεντρικά συστήματα κλιματισμού.
(α) Να κατονομάσετε τη συσκευή.
(β) Να κατονομάσετε τέσσερα (4) μέρη της συσκευής.
(γ) Να γράψετε τρεις (3) λειτουργίες που πραγματοποιεί στα κεντρικά
συστήματα κλιματισμού.

Εικόνα 3
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
14. Σε ένα γραφείο διαστάσεων 8 Χ 5 Χ 3 m εργάζονται 10 άτομα. Εάν ο απαιτούμενος
εξωτερικός αέρας που πρέπει να εισαχθεί στο χώρο για να υπάρχουν ικανοποιητικές
συνθήκες άνεσης είναι 35 m3/h ανά άτομο, να υπολογιστούν :
(α) η ποσότητα του εξωτερικού αέρα που απαιτείται να εισαχθεί στο χώρο
(β) ο αριθμός των αλλαγών του εσωτερικού αέρα ανά ώρα που επιτυγχάνεται
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
15. Στη εικόνα 4 φαίνονται διάφορα στόμια του αέρα ( γρίλιες).:
(α) Να γράψετε ποιο σκοπό εξυπηρετούν
(β) Να κατονομάσετε δύο (2) από τα στόμια αέρα που φαίνονται στην Εικόνα 4
(γ) Να γράψετε με ποιο κριτήριο γίνεται η επιλογή του μεγέθους τους
(δ) Να κατονομάσετε δύο (2) υλικά κατασκευής των

Εικόνα 4

(α)………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(β)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(γ)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(δ)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

6
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16. Στην εικόνα 5 από το (i) μέχρι το (iv), φαίνονται τέσσερα μέρη από τον εξοπλισμό
μιας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας). Για το καθένα από αυτά να γράψετε:
(α) την ονομασία του και
(β) το σκοπό που εξυπηρετεί

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Εικόνα 5
(i)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ii)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
(iii)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(iv)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

7
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ΜΕΡΟΣ Γ: Δύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες
17. Στο σχήμα 1 φαίνεται ένα κεντρικό σύστημα κλιματισμού .
(α) Να ονομάσετε το σύστημα.
(β) Να εξηγήσετε τον τρόπο λειτουργίας του.
(γ) Να γράψετε δύο πλεονεκτήματα που έχει αυτό το σύστημα.

Σχήμα 1
(α)
………………………………………………………………………………………………………
(β)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

8
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(γ)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

18. Στο σχήμα 2 φαίνεται το ψυκτικό κύκλωμα μιας ψυκτικής συσκευής.
(α) Να συμπληρώσετε στον πίνακα 2 τα αριθμημένα μέρη της ψυκτικής συσκευής
από 1 μέχρι 4.
(β) Να κατονομάσετε τα μέρη που διαχωρίζουν την πλευρά της ψηλής από την
πλευρά της χαμηλής πίεσης.
(γ) Να συμπληρώσετε στον πίνακα 3 το μέρος της ψυκτικής συσκευής που
αντιστοιχεί στη λειτουργία του ψυκτικού κύκλου.
( δ) Να συμπληρώσετε στον πίνακα 4 την θερμοκρασία που επικρατεί στο
συγκεκριμένο σημείο του ψυκτικού κύκλου, επιλέγοντας από τις πιο κάτω ψηλή,
χαμηλή, μέση.

1

3
Σχήμα 2
(α)
Αριθμημένο
μέρος
1
2
3
4

Πίνακας 2
Ονομασία μέρους

9
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(β)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(γ)

Πίνακας 3

Λειτουργίες ψυκτικού κύκλου

Μέρος του ψυκτικού κύκλου

Υγροποιεί το ψυκτικό ρευστό
Μετατρέπει το ψυκτικό υγρό σε αέριο
Ανεβάζει την πίεση του ψυκτικού ρευστού

(δ)

Πίνακας 4

Σημείο στο ψυκτικό κύκλο

Θερμοκρασία που επικρατεί

Στην έξοδο του μέρους 1
Στην έξοδο του μέρους 2
Στην είσοδο του μέρους 3
Στην έξοδο του μέρους 3

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

10
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ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (569)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1.1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.3 ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1.1.4 ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1.1.1.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1.1.6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1.2. ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1.2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
1.2.2 ΈΝΤΥΠΑ ΑΓΟΡΩΝ
1.2.3 ΈΝΤΥΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1.3.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1.3.2 ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
1.3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1.3.4 ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1.4.1 Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
1.4.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
1.4.3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
1.4.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
1.4.5 ΈΝΤΥΠΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
1.4.6 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
1.5. ΈΚΔΟΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1.5.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1.5.2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
1.6.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΦΑΓΗΤΩΝ
1.6.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
1.6.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
1.6.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ
1.6.5 ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
1.6.6 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ
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1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1.7.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΡ
1.7.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
1.7.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
1.7.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΡ
1.7.5 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΟΚΤΕΙΛ
1.8. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1.8.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1.8.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1.8.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1.9. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ.
1.9.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ – (Η.Τ.Μ./E.C.R.)
1.9.2 ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΤΑΜΕΙΑ (Σ.Π.-Τ. /P.O.S)
1.9.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ
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2 ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
2.1 ΕΙΔΗ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ.
2.1.1 ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ.
2.1.2 ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ.
2.1.3 ΕΙΔΙΚΑ.
2.2 ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
2.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
2.3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
2.3.2 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2.3.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
2.3.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ
2.3.5 ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ
2.3.6 ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
2.3.7 ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
2.4 ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
2.4.1 ΥΛΙΚΑ
2.4.2 ΧΡΩΜΑΤΑ
2.4.3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ
2.4.4 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
2.4.5 ΣΑΛΤΣΕΣ
2.4.6 ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ
2.4.7 ΥΦΗ
2.5 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
2.5.1 ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
2.5.2 ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
2.6 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.
2.6.1 ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
2.6.2 ΕΚΤΥΠΩΣΗ
2.6.3 ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ
2.7 ΤΟ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.
2.7.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΣΑΝ ΜΕΣΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
2.7.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ.
2.7.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΜΕΝΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
(ΔΕΙΓΜΑ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ

:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

:
:

ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (569)

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μέρη (Μέρος Α, Β, Γ) και δεκατρείς
(13) 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. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για τις απαντήσεις, να
χρησιμοποιηθούν οι σελίδες 12 και 13.

Σελίδα 1 από 13
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ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 48)
1. Να αναφέρετε τέσσερις (4) κανόνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη
γραφή του εδεσματολογίου (μενού).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Να γράψετε τέσσερις (4) παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του
εδεσματολογίου (μενού).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Να αναφέρετε τη χρησιμότητα του εδεσματολογίου (μενού) για μια επισιτιστική
μονάδα.
_____________________________________________________________________
3.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Να περιγράψετε με δικά σας λόγια τι είναι το εδεσματολόγιο (μενού).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Σελίδα 2 από 13
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Να καταγράψετε τους τομείς της επισιτιστικής βιομηχανίας που χρησιμοποιείται το
εδεσματολόγιο (μενού).
_____________________________________________________________________
5.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Να γράψετε σωστό εάν συμφωνείτε ή λάθος εάν διαφωνείτε με τις
ακόλουθες προτάσεις:
α) Η σύνθεση μενού για νοσοκομεία, ιδρύματα, στρατό κ. α. δεν διαφέρει από
αυτή των εμπορικών επιχειρήσεων. ______
β) Ο συνθέτης του μενού ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης πρέπει να έχει
και τις ανάλογες γνώσεις. ______
γ) Τα σκεύη και ο εξοπλισμός της κουζίνας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά
το σχεδιασμό του μενού.______
δ) Η θρησκεία των πελατών λίγο έχει να κάνει με την επιλογή των φαγητών που
διαλέγει ο σεφ να συμπεριλάβει στο μενού του.______
7. Να εξηγήσετε τι είναι τα πρότυπα αγορών.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Μια συστηματική διαδικασία παραλαβής περιλαμβάνει αρκετά βασικά σημεία.
Να αναφέρετε τέσσερα (4) από αυτά.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Σελίδα 3 από 13
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9. Να γράψετε σωστό εάν συμφωνείτε ή λάθος εάν διαφωνείτε με τις
ακόλουθες προτάσεις:
α) Τα κλειδιά της αποθήκης πρέπει να είναι προσιτά σε όλους τους
υπαλλήλους. ______
β) Κατάλληλες αποθήκες είναι οι χώροι μέσα στους οποίους τα τρόφιμα
διατηρούνται χωρίς να αλλοιώνεται η υγιεινή τους κατάσταση, η εμφάνιση και η
γεύση τους. ______
γ) Η θερμοκρασία κατάψυξης πρέπει να είναι 00 C. ______
δ) Οι διάφορες κατηγορίες τροφίμων απαιτούν διαφορετική θερμοκρασία και
υγρασία για να μην ευνοείται η ανάπτυξη μικροβίων.______
10. Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή στον έλεγχο τροφίμων και ποτών.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Να εξηγήσετε τον σκοπό της έκδοσης των τροφίμων.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Να αναφέρετε τους τέσσερις (4) τρόπους με τους οποίους υπολογίζεται το
περιεχόμενο στις φιάλες του μπαρ.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Σελίδα 4 από 13
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ΜΕΡΟΣ Β (μονάδες 32)
13. α) Ο ισοζυγισμός του μενού έχει στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον του πελάτη και
την αποφυγή της μονοτονίας.
Να αναφέρετε τέσσερα (4) από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ισοζυγισμένου μενού
που δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
β) Το πιο κάτω μενού θα σερβιριστεί σε ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων κατά τον
μήνα Αύγουστο.
Crème de champignons
( Κρεμώδης σούπα από μανιτάρια )
***
Tagliatelle arabiata
(Ταλιατέλες αραπιάτα)
***

Filet de Bœuf Diane

(Βοδινό Φιλέτο Νταϊάν)
Pommes Persillées

(Πατάτες Βραστές με Bούτυρο)

Carottes et Courgette au Beurre
(Καρότα και Κολοκύθια Βραστά με Βούτυρο)
***
Pannacota with strawberry sauce
(Πανακότα με σάλτσα φράουλας)
γ) Να εντοπίσετε τις έξι (6) κατηγορίες λαθών και να καταγράψετε ένα (1)
παράδειγμα από την κάθε κατηγορία.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Σελίδα 5 από 13
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14. α) Να επεξηγήσετε πως μπορεί το εδεσματολόγιο (μενού) να συμβάλει στην προώθηση
των πωλήσεων ενός εστιατορίου.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
β) Η εμφάνιση των φαγητών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διέγερση της όρεξης του
πελάτη.
Να αναφέρετε περιληπτικά τέσσερα (4) σημεία που καθορίζουν την εμφάνιση των
φαγητών.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15. α) Ένα σύστημα ελέγχου, για να αποδώσει σύμφωνα με τους στόχους που καθόρισε η
επιχείρηση, πρέπει να βασίζεται πάνω σε ορισμένες βασικές αρχές.
Να αναφέρετε αυτές τις αρχές.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Σελίδα 6 από 13
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β) Να εξηγήσετε την κάθε βασική αρχή ξεχωριστά.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
γ) Να αναφέρετε εφτά (7) καθήκοντα του ελεγκτή τροφίμων και ποτών.
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Σελίδα 7 από 13
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16. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τέσσερις(4) παράγοντες που συμβάλλουν στη σωστή
διαδικασία παραλαβής.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Σελίδα 8 από 13
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ΜΕΡΟΣ Γ (μονάδες 20)
17. α) Να απαριθμήσετε έξι (6) παράγοντες που καθορίζουν τη σύνθεση του
εδεσματολογίου (μενού) ανάλογα με το είδος της πελατείας.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
β) Να καταγράψετε τέσσερις (4) παράγοντες για τους οποίους το προσωπικό και
ο εξοπλισμός της τραπεζαρίας είναι πολύ σημαντικοί για τη σύνθεση του μενού.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
γ) Να συνθέσετε ένα προκαθορισμένο μενού (table d’ hôte)
με έξι (6) σειρές φαγητών στο οποίο να λάβετε υπόψη τους κανόνες
σύνθεσης και γραφής του μενού. Το κυρίως φαγητό να περιλαμβάνει δύο (2)
συνοδευτικά. Το μενού να γραφτεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά ή Γαλλικά
και θα σερβιριστεί σε δεξίωση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Σελίδα 9 από 13
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18. Η πολιτική για τις αγορές των τροφίμων καθορίζεται από τη διεύθυνση και
εξαρτάται από το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης.
Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τις τέσσερις (4) κυριότερες μεθόδους αγορών.
α) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

β)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Σελίδα 10 από 13
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γ)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

δ)__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Σελίδα 11 από 13
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Επιπρόσθετες Σελίδες
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Σελίδα 12 από 13
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
-Τέλος Εξεταστικού Δοκιμίου-

Σελίδα 13 από 13

575

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (572)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά.
Εξεταστικό δοκίμιο: Θα αποτελείται από πέντε (5) διαβαθμισμένες ασκήσεις /ερωτήσεις διαφόρων
τύπων οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν όλες.
Η αρίθμηση των παραγράφων δεν αντιστοιχεί με την αρίθμηση των κεφαλαίων του βιβλίου του
Μάρκετινγκ (Μάρκετινγκ Γ΄ Λυκείου, εκδ. ΥΑΠ 2018)

I.

Στρατηγική προϊόντος και υπηρεσιών και ο κύκλος ζωής του προϊόντος
1. Εισαγωγή
2. Το προϊόν
3. Υπηρεσίες
4. Κύκλος ζωής του προϊόντος

II.

Τιμολόγηση προϊόντος
1. Εισαγωγή
2. Παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό των τιμών
3. Γενικές προσεγγίσεις τιμολόγησης
4. Στρατηγικές προσαρμογής της τιμής

III.

Κανάλια διανομής και φυσική διανομή
1. Εισαγωγή
2. Η φύση των καναλιών διανομής
3. Συμπεριφορά και οργάνωση του καναλιού διανομής

IV.

Επικοινωνίες μάρκετινγκ
1. Εισαγωγή
2. Μαζικές επικοινωνίες
3. Προσωπικές επικοινωνίες

576

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

Μάθημα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (572)
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ

Ειδικές οδηγίες για το συγκεκριμένο μάθημα:


Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.



Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής



Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού/ταινίας



Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο τετράδιο των απαντήσεων και όχι στο
εξεταστικό δοκίμιο



Να μην αναφέρετε τα προσωπικά σας στοιχεία Στις απαντήσεις σας, μέσα στο
τετράδιο,
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Ερώτηση Α
1. Να σημειώσετε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟΣ::
Το σταθερό κόστος μεταβάλλεται ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής
Οι πρώτες ύλες, τα ημερομίσθια και η συντήρηση των μηχανημάτων,
ανήκουν στο μεταβλητό κόστος
Συνολικό κόστος είναι το άθροισμα του μεταβλητού και μοναδιαίου
κόστους
Το επίπεδο παραγωγής και η εμπειρία στην παραγωγή
δεν επηρεάζουν το κόστος
Στον τέλειο ανταγωνισμό η τιμολόγηση, η διαφήμιση και
η προώθηση έχουν πολύ μεγάλη σημασία
Στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό τα προϊόντα έχουν την
ίδια τιμή, ποιότητα και εμφάνιση
Στον ολιγοπωλιακό ανταγωνισμό, οποιαδήποτε μεταβολή στη
στρατηγική ενός πωλητή, επηρεάζει τις πωλήσεις των υπολοίπων
Στο μονοπώλιο, η αγορά αποτελείται από δύο πωλητές
Έκπτωση για αγορά τοις μετρητοίς σημαίνει ότι ο πελάτης εξοφλεί τον
λογαριασμό του όποτε θέλει αυτός
Τα ξενοδοχεία στην Κύπρο προσφέρουν εποχιακή έκπτωση
το καλοκαίρι
(Μονάδες 5)
2. Να δώσετε τον ορισμό του προϊόντος και να αναφέρετε τρία (3) παραδείγματα.
(Μονάδες 5)
3. Να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ «Διαρκών Προϊόντων» και «Μη Διαρκών
Προϊόντων» και να αναφέρετε δύο παραδείγματα από κάθε κατηγορία.
(Μονάδες 5)
4. Πώς η επιλογή του καναλιού διανομής μιας εταιρείας επηρεάζει τις αποφάσεις
μάρκετινγκ και ιδιαίτερα την τιμολόγηση του προϊόντος;
(Μονάδες 5)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Ερώτηση Β
1. Να αναφέρετε τις πέντε ιδιότητες που πρέπει συνήθως να διαθέτει η ονομασία
Μάρκας.
(Μονάδες 5)
2. Να εξηγήσετε τη σημασία της συσκευασίας ενός προϊόντος τόσο για τους
καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς των προϊόντων.
(Μονάδες 5)
3. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ένα από τα τέσσερα (4)βασικά χαρακτηριστικά των
υπηρεσιών.
(Μονάδες 5)
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4. Να ταξινομήσετε τα πιο κάτω προϊόντα σε προϊόντα ευκολίας, προϊόντα επιλογής,
ειδικά προϊόντα και αδιάφορα προϊόντα:
Ασφάλεια ζωής
Εφημερίδα
Τηλεόραση
Γάλα
Μηχανή Harley Davidson
Έπιπλα
Σύστημα συναγερμού
Αυτοκίνητο Ferrari
Σοκολάτα
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
(Μονάδες 5)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Ερώτηση Γ
1. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τις πέντε φάσεις του κύκλου ζωής του προϊόντος.
(Μονάδες 5)
2. Να δώσετε τον ορισμό της τιμής και της τιμολόγησης ενός προϊόντος.
(Μονάδες 5)
3. Γιατί η ελαστικότητα ζήτησης των προϊόντων είναι σημαντική και ποια είναι η
σχέση που την υπολογίζει.
(Μονάδες 5)
4. Να αναφέρετε τα στάδια της προσωπικής πώλησης.
(Μονάδες 5)
(Σύνολο Μονάδων 20)
Ερώτηση Δ
1. Να εξηγήσετε τη σχέση μεταξύ τιμής και ζήτησης ενός προϊόντος.
(Μονάδες 5)
2. Να αναφέρετε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο χονδρέμπορος στον παραγωγό.
(Μονάδες 5)
3. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε πέντε (5) από τα κυριότερα μέσα μεταφοράς.
(Μονάδες 5)
4. Να αναφέρετε τους πέντε (5) τρόπους επικοινωνίας για το μείγμα Μάρκετινγκ.
(Μονάδες 5)
(Σύνολο Μονάδων 20)
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Ερώτηση Ε
1. Να δώσετε τον ορισμό της Μάρκας ενός προϊόντος και να αναφέρετε τα τέσσερα
(4) επίπεδα μηνύματος που μπορεί να μεταφέρει στους καταναλωτές.
(Μονάδες 5)
2. Να δώσετε τον ορισμό της Διαφήμισης και να αναφέρετε τα 5 Μ της Διαφήμισης.
(Μονάδες 5)
3. Να αναφέρετε τρία (3) από τα κυριότερα διαφημιστικά μέσα και να αναφέρετε τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός.
(Μονάδες 5)
4. Να αναφέρετε τους τέσσερεις (4) τρόπους με τους οποίους αμείβονται συνήθως οι
πωλητές και να αναπτύξετε ένα από αυτούς.
(Μονάδες 5)
(Σύνολο Μονάδων 20)
(ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100)

---- ΤΕΛΟΣ ----
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Διεύθυνση : Υπηρεσία Εξετάσεων
Μεγάρων 23
2032, Στρόβολος, Λευκωσία
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Υπηρεσία Εξετάσεων
Ταχ. Θυρίδα: 28777
2082, Στρόβολος, Λευκωσία
Ιστοσελίδα: www.moec.gov.cy/ypexams
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: yp_exetaseon@moec.gov.cy
Τηλέφωνο: 22582900
Τηλεομοιότυπο: 22311288

