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ΘΕΜΑ  1ο  

A. Να  αναφέρετε  ονοµαστικά  τους  τύπους  των κινητήρων , που  χρησιµοποιούνται  στις  
κινητήριες  ατράκτους  µ ιας  ψηφιακά  καθοδηγούµενης  εργαλειοµηχανής  (CNC).  

Μονάδες  5 

Β .  Ποιες  είναι  οι  κύριες  απαιτήσεις  των κινητήρων  που  χρησιµοποιούνται  στις  
κινητήριες  ατράκτους  µ ιας  ψηφιακά  καθοδηγούµενης  εργαλειοµηχανής  (CNC); 

Μονάδες  10 

Γ.  Τι  γνωρίζετε  για  το µηδενικό  σηµείο Μ µ ιας  ψηφιακά  καθοδηγούµενης  
εργαλειοµηχανής  (CNC); 

Μονάδες  10 

ΘΕΜΑ  2ο  

Α.  Ποια  βήµατα  περιλαµβάνει  η αυτόµατη  εναλλαγή  κοπτικών εργαλείων  σε µ ία  
ψηφιακά  καθοδηγούµενη εργαλειοµηχανή  (CNC); 

Μονάδες  15 
 
Β .  Τι  είναι  η αντιστάθµ ιση  των κοπτικών εργαλείων  στις  ψηφιακά  καθοδηγούµενες  

εργαλειοµηχανές  (CNC); 
Μονάδες  10 

ΘΕΜΑ  3ο  

Στο παρακάτω  σχήµα  απεικονίζεται  ένα  µηχανολογικό  εξάρτηµα  το οποίο  θα  
κατασκευαστεί  σε ψηφιακά  καθοδηγούµενο τόρνο  
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Α.  Να  βρείτε  τις  απόλυτες  συντεταγµένες  των σηµείων P1 έως  και  P7 , ως  προς  το 
µηδενικό  σηµείο W του  τεµαχίου . Οι  τιµές  των συντεταγµένων των σηµείων για  
τον άξονα  Χ να  δοθούν  διαµετρικά .  

Μονάδες  7 

Β .  Να  εκπονήσετε  το πρόγραµµα  ψηφιακής  καθοδήγησης  για  την κατεργασία  
φινιρίσµατος  του  παραπάνω  τεµαχίου  γνωρίζοντας  ότι: 
- οι στροφές της ατράκτου είναι S=2000 rpm δεξιόστροφες 
- η πρόωση  φινιρίσµατος  είναι  F=60 mm/min 
- έχει γίνει ήδη  εισαγωγή του εργαλείου φινιρίσµατος, µε αρχική τοποθέτησή του σε 

σηµείο µε συντεταγµένες Χ80 και Ζ20. 
Το κοπτικό  εργαλείο , µετά  το πέρας  της  κατεργασίας  φινιρίσµατος , να  επιστρέψει  
στην  αρχική  του  θέση . 
Να  γίνει  χρήση  ψυκτικού  υγρού  κατά  την κοπή . 
Να  µη χρησιµοποιηθεί  αντιστάθµ ιση  ακτίνας  του  κοπτικού  εργαλείου . 
Το φινίρισµα  ξεκινάει  από το σηµείο P1. 
Όπου υπάρχουν κυκλικά τόξα η πρόωση µειώνεται κατά το ήµισυ.  

Μονάδες  18 
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ΘΕΜΑ  4ο  
Α.  Στο παρακάτω  σχήµα  να  βρείτε  τις  απόλυτες  συντεταγµένες  των χαρακτηριστικών  

σηµείων P1 έως  και  P7 ως  προς  το σηµείο W. 
Μονάδες  7 
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Μονάδες  7 

 
Β .  Στο ίδ ιο σχήµα  να  βρείτε  τις  σχετικές  συντεταγµένες  κάθε σηµείου  (από P1 έως  και  

P7) ως  προς  το προηγούµενό του . Οι  σχετικές  συντεταγµένες  του  σηµείου  P1 να  
ληφθούν  ως  προς  το µηδενικό  σηµείο W. 

Μονάδες  11 
 

Γ. Για  την κατεργασία  κοπής  του  παραπάνω  εξωτερικού  περιγράµµατος  του  τεµαχίου  
(νησίδα  P1P2P3P4P5P6P7) σε ψηφιακά  καθοδηγούµενη φρέζα  (CNC) , διαθέτουµε 
στον  εργαλειοφορέα  δύο δίφτερα  κονδύλια  µε διαµέτρους  Ø14 και  Ø18 αντίστοιχα . 
Ποιο , κατά  τη  γνώµη σας , πρέπει  να  επιλεγεί  για  τη  σωστή  κατεργασία  του  
παραπάνω  τεµαχίου  και  γιατί; 
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