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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
 
 

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019 - 20 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΕΜ2 
 

ΣΕΙΡΑ Α΄ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΚ)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΗΛ608 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά 

 
 
 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Το δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη. Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ και Μέρος Γ΄. 

3. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

4. Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100. 

5. Ο αριθμός των μονάδων για κάθε ερώτηση ή υποερώτημα φαίνεται στο τέλος 

της ερώτησης ή του υποερωτήματος σε παρένθεση. 

6. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

7. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

8. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν.  

9. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με πένα χρώματος 

μπλε ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση. 

10. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

11. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 5 
μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 
 

Να επιλέξετε και να γράψετε τις σωστές απαντήσεις για τις ερωτήσεις 1 – 4. 

1) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ειδικός αντιστάτης;                 

(α) Βαρίστορ 

(β) Θερμίστορ 

(γ) Φωτοαντιστάτης 

(δ) Ποτενσιόμετρο                   (μον. 5) 

 

2)  Η ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου που μπορεί ένας πυκνωτής να αποθηκεύσει 

στους οπλισμούς του ονομάζεται: 

(α) Επαγωγικότητα 

(β) Χωρητικότητα  

(γ) Αγωγιμότητα 

(δ) Παραγωγικότητα 

                                                                                (μον. 5) 

3) Μονάδα μέτρησης του συντελεστή αυτεπαγωγής ενός πηνίου είναι : 

(α) Η (Χένρυ) 

(β) F (Φαράντ) 

(γ) V (Βολτ) 

(δ) Ω (Ωμ)                    (μον. 5) 

 

4) Η τάση ορθής πόλωσης της διόδου επαφής πυριτίου (Si) είναι: 

(α) 0,3 V 

(β) 7,0 V 

(γ) 0,7 V 

(δ) 3,0 V               (μον. 5) 

  

5) (α) Να κατονομάσετε τα τρία κύρια χαρακτηριστικά των σταθερών  
      αντιστατών.                                                                  (μον. 3)    
  
(β) Να σχεδιάσετε το σύμβολο του σταθερού αντιστάτη και να γράψετε τη  

     μονάδα μέτρησης του.                                 (μον. 2) 

  
6) (α) Να γράψετε το γράμμα με το οποίο συμβολίζεται η χωρητικότητα ενός   

      πυκνωτή και τη μονάδα μέτρησής της;                                                    (μον. 2) 

 
 

 (β) Στους οπλισμούς ενός πυκνωτή υπάρχει ηλεκτρικό φορτίο Q = 20 μC. Αν η 
            διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του είναι 4 V, να υπολογίσετε τη  
            χωρητικότητά του. 
          (μον. 3)    

 



Σελίδα 3 από 6 
 

7) (α) Ποια όργανο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος; 

                                                               (μον. 3)    

(β) Πώς συνδέεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;        (μον. 2) 

 

                                        

8) Να αναφέρετε δύο σωματικές κακώσεις που μπορεί να προκαλέσει η 

ηλεκτροπληξία.                                                                                            (μον. 5) 

 

9) Να κατονομάσετε πέντε βασικά εργαλεία/υλικά που χρησιμοποιούνται στο 

εργαστήριο ηλεκτρονικών.                                                                             (μον. 5) 

 

10)  (α) Να σχεδιάσετε το σύμβολο της διόδου και να ονομάσετε τους ακροδέκτες 

      της.                                                                   (μον. 3)    

 
 
 (β) Πότε μια δίοδος επιτρέπει στο ρεύμα να περάσει από μέσα της;            (μον. 2) 

                                                                 

 

           

 
ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από 3 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 

                 μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

11) (α) Να σχεδιάσετε το σύμβολο του σταθερου πυκνωτή και να κατονομάσετε τα   
              μέρη από τα οποία αποτελείται.                                                             (μον. 4) 

 
 
   (β) Να αναφέρετε τρία είδη πυκνωτών.                    (μον. 3)    
 
   (γ) Σας ζητείται να συνδέσετε ηλεκτρολυτικό πυκνωτή σε ηλεκτρονικό κύκλωμα. 
        Τί πρέπει να προσέξετε; 
             (μον. 3)    
 
 

12)   (α) Να αναφέρετε τι είναι το πηνίο και να σχεδιάσετε το σύμβολό του.        (μον. 4) 
          
  (β) Να αναφέρετε τρεις εφαρμογές (χρήσεις) του πηνίου.                            (μον. 3)    
           
 (γ) Να αναφέρετε τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο συντελεστής  
       αυτεπαγωγής (L) του πηνίου.                                                         (μον. 3)    
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13)  Να βρείτε την τιμή των αντιστατών σύμφωνα με τον πίνακα χρωμάτων, πίνακα 1 
(μετά το τυπολόγιο): 

 
               (α) Κόκκινο - Πράσινο - Κόκκινο - Ασημί               
                     Μπλε- μαύρο - Μαύρο- χρυσό                     
                     Κίτρινο- Καφέ- πορτοκαλί- Χρυσό                                                     (μον. 6) 
   

(β) Να βρείτε τους κώδικες χρωμάτων των αντιστατών με τις πιο κάτω τιμές: 
                 R= 48 kΩ ± 10% 
                     R= 1400 Ω ± 5%                                                                              (μον. 4) 
                  

 

ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 1 ερώτηση η οποία βαθμολογείται με 20 
μονάδες. Να απαντήσετε στην ερώτηση. 

 

14) Δίνεται η πιο κάτω ημιτονοειδής καμπύλη εναλλασσόμενης τάσης. 
  Να καταγράψετε ή να υπολογίσετε τα ακόλουθα:     
  

        (α) Την περίοδο Τ                                          (μον. 4) 

        (β) Την συχνότητα f           (μον. 4) 

        (γ) Τη μέγιστη τιμή Umax                     (μον. 4) 

        (δ) Την ενεργό τιμή Uεν           (μον. 4) 

        (ε) Την τάση από κορυφή σε κορυφή.                                                            (μον. 4) 

                  

 
                  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

 

U= 20 V 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Τ&Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ 

Ένταση του ρεύματος 𝜤 =
𝑼

𝑹
 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ  

Συντελεστής αυτεπαγωγής 𝑳 =
𝑵𝟐𝝁𝑺

𝒍
 

ΠΥΚΝΩΤΕΣ  

Χωρητικότητα πυκνωτή 𝑪 =  
𝑸

𝑼
 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ (Ε.Ρ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ε.Ρ 

Μέγιστη τιμή της έντασης Ε.Ρ 𝑰𝒎 = √𝟐 ∙ 𝑰𝜺𝝂 

Μέγιστη τιμή της τάσης Ε.Ρ 𝑼𝒎 = √𝟐 ∙ 𝑼𝜺𝝂 

Ενεργός τιμή  της τάσης                        Uεν= 0.707 . Um 

Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 𝑻 =
𝟏

𝒇
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ 
 
 
 

 
Πίνακας 1 

 


