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ΘΔΜΑ Β
Β1.
Τα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγθνιιήζεσλ είλαη:
1. Οη ζπγθνιιεηέο θαηαζθεπέο είλαη ειαθξόηεξεο κέρξη 20% από ηηο
θαξθσηέο, ηηο θνριησηέο θαη ζπλήζσο θζελόηεξεο. Επίζεο από ηηο ρπηέο
θαηαζθεπέο είλαη ειαθξόηεξεο κέρξη 50%.
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2. Δελ παξνπζηάδεηαη εμαζζέλεζε ηνπ πιηθνύ εμαηηίαο ησλ νπώλ πνπ
δεκηνπξγνύληαη γηα ηηο θαξθνζπλδέζεηο
3. Απνθεύγνληαη νη επηθαιύςεηο ειαζκάησλ, νπόηε πξνθύπηνπλ
επηθάλεηεο ιείεο, κε κηθξόηεξν θίλδπλν νμείδσζεο, επθνιόηεξν
θαζαξηζκό θαη θαιύηεξε εκθάληζε
4. Σε κεκνλσκέλεο θαηαζθεπέο, ιόγσ ηεο απνπζίαο ηνπ κνληέινπ ζηελ
ηηκή θαη ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο, είλαη νηθνλνκηθόηεξεο θαηαζθεπέο από
ηηο ρπηέο
Β2.
Τα πιηθά θαηαζθεπήο είλαη ηα εμήο:
 Τα έκβνια θαηαζθεπάδνληαη από εηδηθά θξάκαηα αινπκηλίνπ
 Ο δησζηήξαο θαηαζθεπάδεηαη από ζθπξήιαην ράιπβα
 Ο ζηξνθαινθόξνο άμνλαο θαηαζθεπάδεηαη από εηδηθά θξακαησκέλν
ρπηνράιπβα πςειήο αληνρήο ζε θξνπζηηθά θνξηία

ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
Θα ππνινγίζνπκε ηε δηάκεηξν d ηεο αηξάθηνπ από ηνλ ηύπν
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Θα ππνινγίζνπκε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο n ηεο αηξάθηνπ από ηνλ ηύπν
επηιύνληαο σο πξνο n

Γ2.
Θα ππνινγίζνπκε ηελ πεξηθεξεηαθή ηαρύηεηα v από ηνλ ηύπν

Τελ πεξηθεξεηαθή δύλακε F ζα ηελ ππνινγίζνπκε από ηνλ ηύπν

Η ξνπή ηεο θηλεηήξηαο ηξνραιίαο δίλεηαη από ηνλ ηύπν
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ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
Τν ύςνο ηνπ δνληηνύ δίλεηαη από ηνλ ηύπν
Άξα επηιύνληαο ηνλ ηύπν σο πξνο m ζα ππνινγίζνπκε ην κνληνύι

Γλσξίδνπκε όκσο όηη ην hk = m
Άξα hk=2mm
Τν βήκα ηεο νδόλησζεο t δίλεηαη από ηνλ ηύπν

Τν πάρνο ηνπ δνληηνύ s ζα ην ππνινγίζνπκε από ηνλ ηύπν
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Γ2.

Από ηνλ ηύπν

Από ηνλ ηύπν

ζα ππνινγίζνπκε ηελ αξρηθή δηάκεηξν d02

ζα ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκό δνληηώλ z2

Η ξνπή ζηξέςεο ζηελ θηλεηήξηα άηξαθην δίλεηαη από ηνλ ηύπν

Από ηνλ ηύπν

ζα ππνινγίζνπκε ηε ξνπή Μ2
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