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1. Σύντοµη Περιγραφή Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (job profile) 

1.1. Τοµέας δραστηριοτήτων.  
Ο κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Αυτοµατισµών έχει Πιστοποιητικό 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. πρόγραµµα το οποίο µε τη σειρά του 
στοχεύει στην εξασφάλιση από τους καταρτιζόµενους των επαγγελµατικών Ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και 
επαγγελµατικών στάσεων) που καθιστούν αυτόν ικανό να εργάζεται σαν ειδικευόµενος εργαζόµενος, ικανός να 
εκτελεί αυτόνοµα, υπεύθυνα και εµπρόθεσµα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή / και συντήρηση 
αυτοµατοποιηµένων εγκαταστάσεων, τµηµάτων ή συνόλων σε προδιαγεγραµµένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, 
όπως : την τοποθέτηση / εγκατάσταση, τη ρύθµιση, τον έλεγχο, τη βαθµονόµηση, τη σύνδεση / αποσύνδεση 
συσκευών, τη χρήση οργάνων ή εργαλείων, την εποπτεία, τη συντήρηση / επισκευή / µετατροπή οργάνων σε 
αυτοµατοποιηµένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση. 

Εργάζεται είτε µόνος του (ιδιοαπασχολείται), είτε σαν υπάλληλος µεγάλης µεταποιητικής / παραγωγικής 
επιχείρησης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, σε τµήµατα συντήρησης ή νέων έργων αυτοµατοποιηµένων, µερικά 
ή ολικά, εγκαταστάσεων ή συστηµάτων. 

Ο Τεχνικός Αυτοµατισµών απασχολείται στους εξής εργασιακούς χώρους: 

 Βιοµηχανίες / βιοτεχνίες µε αυτοµατοποιηµένη παραγωγή που χρησιµοποιούν διάφορες φυσικοχηµικές ή / 
και µηχανικές διεργασίες συνεχούς ή / και ασυνεχούς ροής, όπως: χηµικές, µεταλλευτικές ή / και 
µεταλλουργικές βιοµηχανίες, βιοµηχανίες τροφίµων, ή / και ποτών, τσιµεντοβιοµηχανίες, βιοµηχανίες 
πλαστικών υλών, χρωµάτων, φαρµάκων, χαρτιού, παραγωγής ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας, 
επιχειρήσεις συσκευασίας, και µεταφοράς, µεταποιητικές, ξύλου, δέρµατος, κλπ. 

 Εγκαταστάσεις κλιµατισµού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυµάτων, αερίων και υγρών καυσίµων, κλπ. 
 Κατασκευαστικές, εµπορικές, ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προµηθεύουν, κατασκευάζουν, 
εγκαθιστούν ή συντηρούν εγκαταστάσεις, αυτοµατισµού, κλιµατισµού, πυροπροστασίας, κλπ. 

Ο Τεχνικός Αυτοµατισµών προσλαµβάνεται στην επιχείρηση ή σε Μ.Μ.Ε., όπου µετά από σύντοµη περίοδο 
προσαρµογή εργάζεται σαν ειδικευµένος τεχνίτης και µπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο 
αυτοµατισµού ή / και σαν εργοδηγός, ή / και προϊστάµενος του αντίστοιχου συνεργείου ή / και τµήµατος. 

Κατά τη εκτέλεση των καθηκόντων του, ως απλός τεχνίτης, αναφέρεται στον υπεύθυνο εργοδηγό προϊστάµενο 
του συνεργείου Μετρήσεων ή / και Οργάνων ή / και Αυτοµατισµών ή / και Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου. Ως 
εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον τεχνικό Υπεύθυνο του τµήµατος, είτε στον τεχνικό Υπεύθυνο της 
συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του εργοστασίου (µηχανολόγο, ηλεκτρολόγο ή άλλης ειδικότητας) 
πτυχιούχο τριτοβάθµιας τουλάχιστον εκπαίδευσης. 

1.2. Επαγγελµατικά Καθήκοντα  
Με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας, καθώς και την ορθολογική, στα 

παραπάνω πλαίσια, χρησιµοποίηση µηχανών, εργαλείων και υλικών και λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένους 
κανονισµούς και προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος και τους 
κανονισµούς και διαδικασίες εργασίας/συνεργασίας στον συγκεκριµένο χώρο και επάγγελµα, εκτελεί τις, 
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αναγκαίες κάθε φορά από τις εργασίες που, γενικά, προαναφέρθηκαν ασκώντας τις ικανότητές του που 
αναλυτικότερα παρουσιάζονται στην επόµενη παράγραφο. 
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2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και ∆εξιοτήτων για 
τη συγκεκριµένη Ειδικότητα (task analysis) 

Το πρόγραµµα Κατάρτισης στοχεύει στην εξασφάλιση στους καταρτιζόµενους της ειδικότητας «Τεχνικός 
Αυτοµατισµών» ελέγξιµες ικανότητες [οι οποίες για διευκόλυνση της παρουσίασής τους διακρίνονται σε Ικανότητες 
Κορµού (κοινές και σε άλλες ειδικότητες) και Ικανότητες Ειδικότητας] να διεκπεραιώνει συγκεκριµένες 
δραστηριότητες, έχοντας σαν: 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ τα φυλλάδια/βιβλία περιγραφής - οδηγιών του κατασκευαστή της (µέρους ή όλης) της 
Αυτοµατοποιηµένης Εγκατάστασης και των αισθητηρίων, ή/και ελέγχου, ή/και εργαλείων, που θα χρησιµοποιήσει, 
καθώς και: 

 συµπληρωµατικά σχέδια ή/και λειτουργικά διαγράµµατα ή/και διαγράµµατα φάσεων που η υπηρεσία (ή ο 
εκπαιδευτής) του κρίνει αναγκαία για το συγκεκριµένο έργο  

 κατασκευαστικά σχέδια τελικής ή/και ενδιάµεσων φάσεων, ή, απλά και µόνο 
 πρόσβαση στους αντίστοιχους φακέλους ή/και αρχεία, καθώς και στα 
 αρχεία ανταλλακτικών, αποθήκης, τους κατάλογους προµηθευτών και σχετικούς 
 κανονισµούς/οδηγίες στο βαθµό που η Υπηρεσία ή ο εκπαιδευτής κρίνει αναγκαίο να του παρέχονται, είτε 
συνολικά είτε για κάθε συγκεκριµένο καθήκον/ικανότητα, και σε: 

ΒΑΘΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ που σε αυτόν θα ελεγχθεί - αξιολογηθεί κατά την τελική 
Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αυτόν που προβλέπεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές/∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
µε δεδοµένους, ποιοτικά ή/και ποσοτικά (µετρήσιµα), µε σαφήνεια και σε συγκεκριµένα όρια ανοχών στα 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ / ή σε ∆Ε∆ΟΜΕΝΟΥΣ επαγγελµατικούς ή εκπαιδευτικούς κανονισµούς ή/και προδιαγραφές 
αξιολόγησης. 
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2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων 
 

Με βάση τα ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ και τη ζητούµενη - προδιαγεγραµµένη ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ που 
προαναφέρονται και µε βάση γενικές ή/και ειδικές τεχνικές οδηγίες, παίρνοντας υπόψη τους κανονισµούς που 
ισχύουν στον συγκεκριµένο επαγγελµατικό χώρο, τη µεθοδολογία και τυχόν σχετικές γενικές ή/και συγκεκριµένες 
οδηγίες εργασίας και ιδιαίτερα τις προδιαγραφές υγιεινής, πρόληψης ατυχηµάτων και ασφάλειας, καθώς και αυτές 
για την προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόµηση ενέργειας, την ποιότητα υπηρεσιών-ενδιάµεσων και τελικών 
προϊόντων, εκτελεί, µε βάση τα τεχνικά εγχειρίδια και τις γενικές οδηγίες, µόνος του ή/και σε συνεργασία µε 
άλλους τις ακόλουθες κυρίως εργασίες: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Συγκεντρώνει και ερµηνεύει τις αναγκαίες πληροφορίες από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική ή 
ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία, κανονισµούς και προδιαγραφές, τόσο σχετικά µε την µηχανή, όργανο ή 
σύστηµα στο οποίο εργάζεται, όσο και για το εξάρτηµα - υλικό παραγωγής / κατασκευής, οργάνωση, 
διαδικασίες ελέγχου και άλλα. 

 ∆ιαβάζει, ερµηνεύει και αξιοποιεί, χωρίς λάθη, κατασκευαστικά σχέδια ή σκαριφήµατα και διαγράµµατα 
φάσεων λειτουργίας ή/και εργασίας και προτείνει διορθώσεις σχεδίων σχετικών µε µέρη ή λεπτοµέρειες 
του έργου. 

 Ερµηνεύει, αναλύει, συγκρίνει, αξιολογεί, συνθέτει και παρουσιάζει πληροφορίες, µε χρήση (εφόσον 
χρειαστεί) και υπολογιστικής µηχανής, σχετικά µε τις παραµέτρους και µεταβλητές της εργασίας του και 
την παρακολούθηση / έλεγχο της διασποράς των σχετικών τιµών. 

 Καταγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργικές διαπιστώσεις παρατηρήσεις, σχετικά µε την πορεία και 
τα αποτελέσµατα της εργασίας και συντάσσει / προωθεί αιτιολογηµένες αναφορές σχετικά µε τις 
παρατηρήσεις του πάνω στη δυσλειτουργία των συστηµάτων προµήθειας, διακίνησης ανταλλακτικών, 
εξαρτηµάτων και εργαλείων, που αφορούν την πορεία της παραγωγής στην κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση και γραπτές και προφορικές αναφορές και περιλήψεις όποτε του ζητηθεί ή / και κρίνει αναγκαίο 
µε σωστή χρήση της Ελληνικής ή / και Αγγλικής επαγγελµατικής ορολογίας. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 Εξασφαλίζει σε συνεργασία µε την ιεραρχία ή εξουσιοδοτηµένους εκπρόσωπους του "πελάτη", την 
αποδοχή και ενσωµάτωσή του στην οµάδα / περιβάλλον εργασίας και ενεργητική, στα πλαίσια των 
κανονισµών, συµµετοχή σε οµάδες εργασίας για ειδικά θέµατα, τεχνικά ή επιµόρφωσης, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της υπηρεσίας ή του "πελάτη". 

 Εργάζεται αρχικά σαν βοηθός σε εµπειρότερους τεχνικούς του επαγγέλµατός του και κατόπιν θα µπορεί 
να αναλάβει υπεύθυνη θέση εκτελώντας αυτόνοµα συγκεκριµένες εργασίες που περιλαµβάνονται στα 
καθήκοντα - δραστηριότητες. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 Εφαρµόζει, χωρίς καµία παρέκκλιση ή σφάλµα, τις οδηγίες που του έχουν δοθεί ή αναγράφονται σχετικά 
µε την ασφάλεια και υγιεινή ατόµων και εγκαταστάσεων και την πυρασφάλεια του χώρου και των θέσεων 
εργασίας: παραγωγικών τµηµάτων, χώρων αποθήκευσης, εργαστηρίων κλπ. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Εφαρµόζει τις συγκεκριµένες/δεδοµένες καθοριζόµενες από την νοµοθεσία ή/και υπηρεσία προδιαγραφές, 
κανονισµούς ή/και εντολές εργασίας, χρησιµοποιώντας τα εκεί προβλεπόµενα όργανα ή/και συσκευές 
ή/και υλικά ή/και διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας. 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Εφαρµόζει γενικές/ειδικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας για τον έλεγχο, την ανακύκλωση κάθε 
υλικού που χρησιµοποιεί και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο χώρο ευθύνης του και 
κάνει αιτιολογηµένες προτάσεις βελτιστοποίησής τους. 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Ελέγχει τον ρυθµό και την πορεία της εργασίας και την ποιότητα της παραγωγής και εκτελεί όλες τις 
απαραίτητες ρυθµίσεις ή/και αλλαγές εξαρτηµάτων, ώστε να εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών, 
πελάτη ή εκπαιδευτή.Ελέγχει τα παραγόµενα τελικά προϊόντα, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα όργανα 
µέτρησης και υποβάλλει αιτιολογηµένες προτάσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνει ανεπάρκεια 
διαθέσιµων µέσων/οργάνων. 

 Εφαρµόζει παρακολούθηση των τιµών των παραµέτρων / µεταβλητών χαρακτηριστικών µεγεθών της 
παραγωγής και της διασποράς µε χρήση κάρτας/δελτίου στατιστικού ελέγχου και παίρνει τα αναγκαία 
διορθωτικά µέτρα που συνάγονται από την ερµηνεία των αποκλίσεων. 
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2.2. και 2.3. Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων 
καθώς και Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων 

 

Με βάση τα ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ και τη ζητούµενη-προδιαγεγραµµένη ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ που 
προαναφέρονται και ειδικότερα, αυτά που ορίζονται κάθε φορά και διακρίνονται σε ικανότητες επικοινωνίας, 
οργάνωσης, εκτέλεσης και ελέγχου, και αυτές για την προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόµηση ενέργειας, την 
ποιότητα υπηρεσιών - ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων, καθώς και τους κανόνες αποδοτικότητας, εκτελεί, µε 
βάση τα τεχνικά εγχειρίδια και τις γενικές οδηγίες, µόνος του ή/και σε συνεργασία µε άλλους τις ακόλουθες κυρίως 
εργασίες: 

 Εξασφαλίζει την τήρηση των επιµέρους και συνολικών προδιαγραφών ή οδηγιών τεχνικών φακέλων, 
ασφάλειας, ακρίβειας, πιστότητας και γενικά αξιόπιστης (στα πλαίσια προδιαγραφών) λειτουργίας των 
µηχανών, οργάνων συστηµάτων ευθύνης του και αναφέρει σχετικά. 

 Αναγνωρίζει, µετρά, ρυθµίζει και ελέγχει µεγέθη σχετικά µε τις µηχανικές, φυσικές και χηµικές διεργασίες / 
διαδικασίες παραγωγής (συνεχούς ή/και ασυνεχούς ροής πρώτων υλών, ενδιάµεσων και τελικών 
προϊόντων), καθώς και τις διαδικασίες αποθήκευσης υλικών και επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν 
την παραγωγή, µε χρήση οργάνων και συστηµάτων κάθε τεχνολογίας (µηχανικής, πνευµατικής, 
υδραυλικής, ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής προγραµµατιζόµενης ή µη). 

 Μετρά, αξιολογεί την πιστότητα, ακρίβεια και λοιπά µετρολογικά χαρακτηριστικά αισθητηρίου ή/και 
µετατροπή και ερµηνεύει ηλεκτρικά και µη ηλεκτρικά µεγέθη, όπως θερµοκρασία, πίεση, ταχύτητα, 
παροχή, στάθµη, κλπ. µε χρήση οργάνων κάθε τεχνολογίας. 

 ∆ιαπιστώνει µεθοδολογικά, εντοπίζει και αποκαθιστά τις βλάβες ή τις αιτίες των βλαβών ή/και 
δυσλειτουργιών αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών στη διάρκεια διαδικασιών / διεργασιών παραγωγής, 
µεταποίησης, µεταφοράς κλπ. µεταφορών και παίρνει ή προτείνει µέτρα για την εξάλειψή τους ή/και την 
αποκατάσταση της οµαλής, (στα πλαίσια προδιαγραφών ή/και υποδείξεων των εκάστοτε υπεύθυνων) 
κανονικής λειτουργίας, καθώς και στα στάδια προγραµµατισµένης ή µη εκκίνησης, επείγουσας ή µη 
κράτησης των εγκαταστάσεων. 

 Εκτελεί εργασίες συντήρησης άµεσα ή µη µε χρήση των κατάλληλων οργάνων, συσκευών και γενικά 
εξοπλισµού, σε αυτοµατοποιηµένες εγκαταστάσεις κάθε τεχνολογίας. 

 Εκτελεί εργασίες µετατροπής, βελτίωσης και επισκευής των παραπάνω οργάνων, συσκευών και 
εγκαταστάσεων. 

 Ερµηνεύει και κάνει παρατηρήσεις σε σχέδια, µελέτες και τεχνικούς φακέλους που αφορούν την 
κατασκευή, την εγκατάσταση, την µετατροπή, τη χρήση και τη συντήρηση των υλικών και συστηµάτων και 
εξασφαλίζει την ενηµερότητα των φακέλων και σχεδίων αυτών. 

 Εξασφαλίζει, επί τόπου ή/και σε εργαστήριο τόσο την πρόχειρη επισκευή / αποκατάσταση λειτουργίας όσο 
και διορθωτική συντήρηση, προληπτική ή προγραµµατιζόµενη ή/και εγκατάσταση ή/και βελτίωση 
συσκευών, οργάνων συστηµάτων και εγκαταστάσεων βιοµηχανικών µετρήσεων, αυτοµατισµών και 
συστηµάτων αισθητηρίων, επενεργητών, οµάδων µετάδοσης και επεξεργασίας πληροφοριών, τµηµατικά ή 
ολοκληρωµένα που καλύπτουν την εγκατάσταση του τοµέα ευθύνης του. 

 Συναρµολογεί - αποσυναρµολογεί, ελέγχει και βαθµονοµεί στο εργαστήριο ή/και στην εγκατάσταση, τα 
διάφορα όργανα και συσκευές που χρησιµοποιεί. 

 Παίρνει και εφαρµόζει τα αναγκαία προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Γνωρίζει 
τη θέση και τη λειτουργία των µέσων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας των χώρων και είναι ικανός να 
επεµβαίνει στα πλαίσια των κανονισµών και του συγκεκριµένου σχεδίου πυροπροστασίας που 
εφαρµόζεται. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 9 από 87 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

 Χρησιµοποιεί και εφαρµόζει συστηµατικά τα µέσα ατοµικής προστασίας και υγιεινής, που επιβάλλει η 
κείµενη νοµοθεσία και ο εσωτερικός κανονισµός της επιχείρησης, όπου εργάζεται. 

 Τοποθετεί, συνδέει και αποσυνδέει συσκευές, λειτουργίας, ελέγχου και ρύθµισης, προγραµµατιζόµενης ή 
µη τεχνολογίας, όπως αισθητήρες, ελεγκτές, όργανα ελέγχου κλπ. σε ηλεκτρικά, πνευµατικά, υδραυλικά ή 
υβριδικά κυκλώµατα, µε καλώδια ή/και αγωγούς. 

 Επιλέγει, προµηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιµοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει 
αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούµενων εργασιών, στα πλαίσια των στόχων / 
προδιαγραφών ποιότητας και τµήµατος, τα απαραίτητα υλικά εργασίας : εργαλεία, όργανα, συσκευές και 
αναλώσιµα. 

 Καταγράφει τα τεχνικά στοιχεία και δίνει αναφορά σχετικά µε την πορεία και τα αποτελέσµατα των 
επεµβάσεων του ή/και των υλικών και συσκευών, του τοµέα ευθύνης του. 

 Συντάσσει τακτικές ή/και έκτακτες αναφορές πάνω στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, διεργασιών, 
συσκευών, οργάνων κλπ. και συµπληρώνει πίνακες τιµών, κοστολόγησης επεµβάσεων, συντήρησης ή/και 
εγκατάστασης µε βάση ενδείξεις οργάνων και πινάκων, εσωτερικούς κανονισµούς / µεθοδολογίες 
διαχείρισης της επιχείρησης, νοµισµατικές ισοδυναµίες, δείχτες της αγοράς κλπ. 

 Αναζητά, εντοπίζει και χρησιµοποιεί τεχνικό οικονοµικούς καταλόγους προµηθευτών και εγκαταστατών 
οργάνων, συσκευών ή και εργαλείων της ειδικότητάς του στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 Οργανώνει την θέση εργασίας του (καθαριότητα, εργονοµία, µέσα τακτικής προστασίας κ.λ.π.). 
 Εφαρµόζει οδηγίες για µεθοδολογική αντιµετώπιση των βλαβών ή καθορίζει µόνος του συγκεκριµένη 

µεθοδολογία στην πορεία αναζήτησης / εντοπισµού / αποκατάστασης βλαβών. 
 Ελέγχει και εκτελεί απλές εργασίες επισκευής µηχανών και εργαλείων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ή / 
και εσωτερικούς υπηρεσιακούς ή εκπαιδευτικούς κανονισµούς ή/και τις οδηγίες ή απαιτήσεις πελάτη ή 
εκπαιδευτή. 

 Συµµετέχει - συνεργάζεται εποικοδοµητικά σε οµάδες εργασίας συναδέλφων ή/και άλλων µελών της 
ιεραρχίας ή/και µε συµµετοχή των χρηστών, για την παραγωγή / εφαρµογή των κανονισµών / 
µεθοδολογιών αξιοποίηση νέων εξοπλισµών ή/και εγκαταστάσεων. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Τεχνικός Αυτοµατισµών» πρέπει να ικανοποιηθούν 
οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α)Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής κατάρτισης. 

β)Επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων. 

γ)Επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων. 

Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή 
των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). 

Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών µε τις εξετάσεις στην 
περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η πιστοποίηση επαγγελµατικής κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού µέρους, που 
διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης 
κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης 
επαγγελµατικής κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Ο υποψήφιος ο οποίος επέτυχε στο πρακτικό ή θεωρητικό µέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την 
βαθµολογία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά την διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο στις 
εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών δεν επιτύχει και στην 
δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετάσχει εκ νέου και στα δύο (2) µέρη των εξετάσεων 
πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης (θεωρητικό και πρακτικό) µε βάση τον ισχύοντα Κανονισµό Κατάρτισης 
της ειδικότητάς του. 

 



  

 
 

 
 

Σελίδα 11 από 87 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

 α) Σκοπός 
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του θεωρητικού µέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος του 

Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις θεωρητικές 
γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης 

στοχοθεσίας του θεωρητικού µέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) 
που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων των 
υποψηφίων. 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το θεωρητικό µέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και ανακοινώνεται από 

την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 

Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών κέντρων µε 
τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. 

Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους 
επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα στοιχεία του 
υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 

Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 

Ως επιτυχών στο θεωρητικό µέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως είκοσι (20). 

Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών διαιρούµενος δια του 
δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των δυο (2) 
βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο (εάν το 
δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο στην 
περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των 
τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του 
Βαθµολογικού Κέντρου. 
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Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 

Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται αιτιολόγηση 
από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του θεωρητικού µέρους διαρκεί από τρεις (3) έως πέντε (5) ώρες. 
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3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το θεωρητικό µέρος, των υποψηφίων στην 

ειδικότητα "Τεχνικός Αυτοµατισµών", εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και 
επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του 
θεωρητικού µέρους της ειδικότητας. 

 

Α. Αυτοµατισµοί. 

 Αυτοµατοποιηµένες εγκαταστάσεις 
 Μετρήσεις-Αισθητήρια 

 

Σ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου. 

 

Η. Ηλεκτρονικά ισχύος και εφαρµογές τους. 

 Βιοµηχανικά ηλεκτρονικά 
 Ηλεκτρολογία 

 

Γ. Γενικές τεχνικές γνώσεις. 

 Βιοµηχανική πληροφορική 
 Μηχανολογία 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

 α) Σκοπός 
Με τη διαδικασία του πρακτικού µέρους των εξετάσεων επιδιώκεται διαπιστωθεί, αν κατέχει ο απόφοιτος του 

Ι.Ε.Κ. τις απαιτούµενες ικανότητες-δεξιότητες και τεχνικές πληροφορίες για την ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση του 
επαγγέλµατός του. 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η πιστοποίηση επαγγελµατικής ικανότητας κατά το πρακτικό µέρος περιλαµβάνει την εξέταση των 

υποψηφίων στα εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή και σε επαγγελµατικούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν 
την πρακτική τους άσκηση κατά την περίοδο της κατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε διαφορετικά 
θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται ή 
απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος 
έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., 
ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους κοινωνικούς εταίρους σε 
περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) από τους τρεις (3) εξεταστές τον 
χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του πρακτικού µέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. Η 

διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων σε 
κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα που έχει 
οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η δέσµη των 
εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το πρακτικό µέρος εξετάζεται για 2 – 5 ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το πρακτικό µέρος των υποψηφίων στην 

ειδικότητα «Τεχνικός Αυτοµατισµών», εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και 
επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του 
πρακτικού µέρους ειδικότητας. 

 

Α. Αυτοµατισµοί. 

 Αυτοµατοποιηµένες εγκαταστάσεις 
 Μετρήσεις-Αισθητήρια 

 

Σ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου. 

 

Η. Ηλεκτρονικά ισχύος και εφαρµογές τους. 

 Βιοµηχανικά ηλεκτρονικά 
 Ηλεκτρολογία 

 

Γ. Γενικές τεχνικές γνώσεις. 

 Βιοµηχανική πληροφορική 
 Μηχανολογία 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ : ΟΜΑ∆Α Α 
 

1. Σε µια παραγωγική διαδικασία τρεις καταναλώσεις Ο1, Ο2, Ο3, ελέγχονται από δύο µπουτόν : start (N.O), 
stop (N.C). Πιέζοντας το start ενεργοποιείται η έξοδος Ο1, µετά χρόνο 10 sec ενεργοποιείται η Ο2 και µετά 
χρόνο 15 sec από την ενεργοποίηση της Ο2 ενεργοποιείται η Ο3 και απενεργοποιείται η Ο1. Να σχεδιάσετε 
το κύκλωµα ελέγχου της παραπάνω διάταξης µε όποια τεχνολογία γνωρίζετε. 

2. Μια έξοδος Ο1 ελέγχεται από δύο εισόδους Ι1, Ι2. Να ενεργοποιείται η έξοδος Ο1 µόνο όταν µια από τις δύο 
εισόδους  

 
Ζητείται : 
α) Να συµπληρώσετε την κυµατοµορφή της εξόδου Ο1 στο παραπάνω χρονοκύκλωµα. 
β) Να γράψετε τον πίνακα αλήθειας του παραπάνω κυκλώµατος. 
γ) Ποια η εφαρµογή του παραπάνω κυκλώµατος στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις; 

3. Για την οµαλή εκκίνηση ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα µε δακτυλίδια χρησιµοποιούνται δύο 
βαθµίδες αντιστάσεων εκκίνησης. Όταν εκκινεί ο κινητήρας είναι εντός το σύνολο των αντιστάσεων, µετά 
χρόνο 30 sec βραχυκυκλώνεται η πρώτη βαθµίδα και µετά χρόνο 30 sec βραχυκυκλώνεται και η δεύτερη 
βαθµίδα και ο κινητήρας λειτουργεί σαν κινητήρας βραχυκυκλωµένου δροµέα. Να σχεδιάσετε το κύριο 
κύκλωµα λειτουργίας (ισχύος) της παραπάνω διάταξης.  

4. Για την οµαλή εκκίνηση ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα µε δακτυλίδια χρησιµοποιείται µία βαθµίδα 
αντιστάσεων εκκίνησης. Όταν εκκινεί ο κινητήρας είναι εντός το σύνολο των αντιστάσεων µετά χρόνο 30 sec 
βραχυκυκλώνονται οι αντιστάσεις και ο κινητήρας λειτουργεί σαν κινητήρας βραχυκυκλωµένου δροµέα. Να 
σχεδιάσετε το κύκλωµα ελέγχου της παραπάνω διάταξης.  

5. Από τι αποτελούνται και πώς λειτουργούν τα χρονικά καθυστέρησης έλξης (delay on) και καθυστέρησης 
πτώσης (delay off); Να σχεδιάσετε τα χρονοδιαγράµµατα λειτουργίας τους.  
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6. Η λειτουργία µιας διάταξης δίνεται µε το παρακάτω χρονοκύκλωµα. 

 
α) Να περιγράψετε µε λόγια τη λειτουργία της διάταξης αυτής. 
β) Να γράψετε τον πίνακα αλήθειας 
γ) Να σχεδιάσετε µε ηλεκτροµηχανική το κύκλωµα της διάταξης αυτής.  

 

7. Η λειτουργία µιας διάταξης δίνεται µε το παρακάτω χρονοκύκλωµα. 

 
α) Να γράψετε πρόγραµµα PLC. 
β) Να σχεδιάσετε το σύµβολο κατά (ANSI ή DIN) της λογικής της διάταξης αυτής.  

8. Η λειτουργία µιας διάταξης δίνεται µε το παρακάτω χρονοκύκλωµα. 

 
α) Να περιγράψετε µε λόγια τη λειτουργία της διάταξης αυτής. 
β) Να γράψετε τον πίνακα αλήθειας 
γ) Να σχεδιάσετε µε ηλεκτροµηχανική τεχνολογία το κύκλωµα της διάταξης αυτής. 
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δ) Να γράψετε πρόγραµµα PLC. 
ε) Να σχεδιάσετε το σύµβολο κατά (ANSI ή DIN) της λογικής της διάταξης αυτής.  

 

9. Η λειτουργία µιας διάταξης δίνεται µε το παρακάτω χρονοκύκλωµα. 

 
α) Να περιγράψετε µε λόγια τη λειτουργία της διάταξης αυτής. 
β) Να γράψετε τον πίνακα αλήθειας 
γ) Να σχεδιάσετε µε ηλεκτροµηχανική τεχνολογία το κύκλωµα της διάταξης αυτής. 
δ) Να γράψετε πρόγραµµα PLC. 
ε) Να σχεδιάσετε το σύµβολο κατά (ANSI ή DIN) της λογικής της διάταξης αυτής.  

10. Η λειτουργία µιας διάταξης δίνεται µε το παρακάτω χρονοκύκλωµα. 

 
α) Να περιγράψετε µε λόγια τη λειτουργία της διάταξης αυτής. 
β) Να γράψετε τον πίνακα αλήθειας 
γ) Να σχεδιάσετε µε ηλεκτροµηχανική τεχνολογία το κύκλωµα της διάταξης αυτής. 
δ) Να γράψετε πρόγραµµα PLC. 
ε) Να σχεδιάσετε το σύµβολο κατά (ANSI ή DIN) της λογικής της διάταξης αυτής.  
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11. ∆ίδεται το χρονοδιάγραµµα λειτουργίας ενός κυκλώµατος: 

 
Ζητείται: 
α) Να σχεδιάσετε κύκλωµα αυτοµατισµού που να υλοποιεί την παραπάνω λειτουργία. 
β) Να αναφέρετε τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το παραπάνω κύκλωµα.  

12. Προσδιορίστε το λογικό διάγραµµα και τη λογική εξίσωση του παρακάτω κυκλώµατος. Να απλοποιήσετε τη 
λογική εξίσωση και να σχεδιάσετε το απλοποιηµένο λογικό διάγραµµα.  

 
13. Να σχεδιαστεί το κύκλωµα αυτοµατισµού ενός ηλεκτροκινητήρα, που κινεί µια αντλία νερού, ο έλεγχος 

λειτουργίας του οποίου γίνεται µε µπουτόν εκκίνησης (Start), σταµατήµατος (Stop) και διακόπτη ελέγχου 
ροής του νερού (Q). Ο κινητήρας τροφοδοτείται από ένα ρελαί ισχύος ΚΜ1. Στο κύκλωµα να υπάρχουν 
ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας (h1) και υπερφόρτισης (h2) του κινητήρα.  

14. Τι γνωρίζετε σχετικά µε τη προστασία από υπερφόρτιση των ηλεκτρικών κινητήρων µε χρήση επιτηρητή 
στροφών και ενός χρονικού . Να γίνει το κύκλωµα ελέγχου ενός κινητήρα µε τη παραπάνω µέθοδο.  

15. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας της παρακάτω πνευµατικής βαλβίδας (αναφέρατε πως γίνεται η 
µετάβαση σε κάθε κατάσταση (θέση) λειτουργίας και η επαναφορά στην κατάσταση ηρεµίας, εάν υπάρχει).  
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16. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας της παρακάτω πνευµατικής βαλβίδας (αναφέρετε πώς γίνεται η µετάβαση 
σε κάθε κατάσταση (θέση) λειτουργίας και η επαναφορά στην κατάσταση ηρεµίας, εάν υπάρχει).  

 
17. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας κάθε µιας από τις παρακάτω πνευµατικές βαλβίδες (να αναφέρετε πώς 

γίνεται η µετάβαση σε κάθε κατάσταση (θέση) λειτουργίας και πώς η επαναφορά στην κατάσταση ηρεµίας, 
εάν υπάρχει τέτοια).  

 
 

18. Να σχεδιαστεί και να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώµατος ελέγχου απλού διακόπτη 
αναστροφής µε µπουτόν εκκίνησης µιας επαφής και αλλαγή της φοράς περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα 
πάντοτε από κατάσταση ηρεµίας.  

19. Τι πλεονεκτήµατα έχει η κατασκευή του αυτοµατισµού µιας παραγωγικής διαδικασίας µε χρήση PLCS σε 
σύγκριση µε την κατασκευή του µε συµβατικά υλικά (ηλεκτροµηχανολογική τεχνολογία);  

20. Από ποιες βασικές περιοχές αποτελείται η εσωτερική µνήµη ενός PLC και τι σκοπό εξυπηρετεί κάθε µια από 
αυτές;  

21. Ποιες οι κατηγορίες εξόδων ενός PLC σε σχέση µε τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό 
κύκλωµα των εξόδων για να τροφοδοτηθούν φορτία που συνδέονται σε αυτές; Για ποια φορτία από πλευράς 
είδους τάσης και τάξης µεγέθους χρησιµοποιείται κάθε κατηγορία;  

22. Πώς αντιµετωπίζεται το θερµικό προστασίας ενός ηλεκτροκινητήρα στην κατασκευή ενός αυτοµατισµού που 
πραγµατοποιείται µε χρήση PLCS;  

23. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται µέρος της αντιστοιχίας αριθµητικής και αλφαβητικής κωδικοποίησης των 
στοµίων για τους διάφορους τύπους βαλβίδων. Να περιγράψετε σύντοµα τη χρήση (σκοπό) των στοµίων 
που χαρακτηρίζονται µε τους αντίστοιχους κωδικούς.  
 

ISO 5599 ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
1 P
4 B
2 A
6 C
3 R
5 S
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24. Ποιες βασικές βαθµίδες έχει ένας σταθµός παραγωγής πεπιεσµένου αέρα; ∆ώστε ενδεικτικό απλό  
λειτουργικό (µπλόκ)διάγραµµα.  

25. Να σχεδιαστεί µια πύλη NOR δύο εισόδων Ι1, I2 µε πύλες NAND. ∆ικαιολογήστε την απάντηση.  
26. α) Ποιες είναι συνήθως, οι τυποποιηµένες τιµές ονοµαστικής τάσης, (Rated voltage) για τα πηνία των Η/Ν 

(ρελαί) εµπορίου. 
β) Ένας Η/Ν (ρελαί) για (AC) µε πηνίο τάσης 12V µπορεί να συνδεθεί σε τάση 12V DC και γιατί;  

27. α) Ποια είδη βασικών βοηθητικών επαφών συναντάµε στα βιοµηχανικού τύπου ρελαί; 
β) Πώς ονοµάζονται; 

γ) Πώς συµβολίζονται; 

δ) Με ποιους αριθµούς χαρακτηρίζονται;  

28. Ποιους διεθνείς συµβολισµούς ακροδεκτών γνωρίζετε για τα βιοµηχανικού τύπου ρελαί;  
29. Να σχεδιαστεί η συνδεσµολογία του κυκλώµατος ελέγχου και του κυκλώµατος ισχύος για τον έλεγχο της 

φοράς περιστροφής ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα, βραχυκυκλωµένου δροµέα.  
30. Να σχεδιαστεί η συνδεσµολογία του κυκλώµατος ισχύος για τον έλεγχο της εκκίνησης ενός τριφασικού 

επαγωγικού κινητήρα µε διακόπτη Υ/∆, ασφάλειες, διακόπτες, όργανα µετρήσεων κλπ.  
31. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η µορφή µιας ψηφιακής εξόδου ( DO )ενός PLC που προσφέρει έξοδο τύπου 

τρανζίστορ µε ανοικτό εκποµπό. Πού πρέπει να συνδεθεί ένα ρελαί και ποιος είναι ο σκοπός της διόδου D2 
και τι θα συµβεί, αν στην παρακάτω µορφή ψηφιακής εξόδου ( DO ) ενός PLC, από λάθος, συνδεθεί 
ανάποδα η εξωτερική πηγή ( EXT ) των 24V DC;  

 

32. Να σχεδιαστούν για τις βασικές δυαδικές λειτουργίες ΝΟΤ ,OR, AND τα λογικά σύµβολα κατά (ANSI ) και 
κατά (DIN), η πνευµατική υλοποίηση και η ηλεκτρονική υλοποίηση.  

33. Να σχεδιαστεί ένα δίδυµο από θερµαντικές αντιστάσεις έτσι ,που µόλις τροφοδοτηθούν µε τάση, να 
λειτουργεί µόνο η µία και να µπαίνει αυτόµατα σε λειτουργία η άλλη όταν η πρώτη πάθει βλάβη (διακοπή του 
κυκλώµατος).  

34. Η λειτουργία ενός φορτίου Ο1 (π.χ. ενός λαµπτήρα) ελέγχεται µέσω µιας κανονικά ανοικτής επαφής ενός 
τερµατικού διακόπτη S1. Κάθε φορά που ενεργοποιείται ο τερµατικός και ανεξάρτητα από πόσο χρόνο 
παραµένει ενεργοποιηµένος, το φορτίο Ο1 ενεργοποιείται για χρονικό διάστηµα Τ. Να σχεδιαστεί κύκλωµα 
που να πραγµατοποιεί την παραπάνω λειτουργία µε συµβατικά ηλεκτρικά υλικά (ηλεκτροµηχανική 
τεχνολογία).  
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35. ∆ίνεται το παρακάτω λειτουργικό µπλοκ διάγραµµα µε τη βασική δοµή ενός PLC. Να σηµειωθεί η ροή των 
πληροφοριών (ανταλλαγή δεδοµένων κ.λ.π.) µεταξύ των διαφόρων µπλοκ του διαγράµµατος.  

 

36. Στο παρακάτω σχήµα δίδεται ένα τµήµα του κυκλώµατος αυτοµατισµού µιας παραγωγικής διαδικασίας. Να 
γράψετε πρόγραµµα για κάποιο τύπο PLC σε όποια γλώσσα προγραµµατισµού θέλετε, µε το οποίο να 
πραγµατοποιείται η λειτουργία αυτή. ( Όπου Κ1Μ, Κ2Μ, Κ3Μ ρελαί ισχύος και Κ1Α, Κ2Α, Κ3Α βοηθητικά 
ρελαί.).  
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37. ∆ίνεται η λογική συνάρτηση Y=(AB+BC)+BD. Να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωµα και το ίδιο λογικό κύκλωµα 
να σχεδιαστεί µόνο µε πύλες (NAND).  

38. Να σχεδιάσετε κύκλωµα που να υλοποιεί την παρακάτω κυµατοµορφή (Ι1, Ι2 = Είσοδοι Q1 = Έξοδος).  

 

39. Να σχεδιάσετε κύκλωµα που να υλοποιεί την παρακάτω κυµατοµορφή (Ι1 = Είσοδος Q1 = Έξοδος).  

 

 

40. Να σχεδιάσετε κύκλωµα που να υλοποιεί την παρακάτω κυµατοµορφή (Ι1 = Είσοδος Q1, Q2 = Έξοδοι).  
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41. Να σχεδιάσετε κύκλωµα που να υλοποιεί την παρακάτω κυµατοµορφή (Ι1 = Είσοδος Q1 = Έξοδος).  

 

42. Να σχεδιάσετε κύκλωµα που να υλοποιεί την παρακάτω κυµατοµορφή (Ι1, Ι2 = Είσοδοι Q1 = Έξοδος).  

 

43. Να σχεδιάσετε κύκλωµα που να υλοποιεί την παρακάτω κυµατοµορφή (Ι1 = Είσοδος Q1 = Έξοδος).  

 

 

44. Να σχεδιάσετε κύκλωµα που να υλοποιεί την παρακάτω κυµατοµορφή (Ι1 = Είσοδος Q1 = Έξοδος).  
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45. Τρεις έξοδοι ελέγχονται από ένα διακόπτη Ι1. Όταν ο διακόπτης Ι1 είναι κλειστός (λογικό 1), τότε 
ενεργοποιείται η έξοδος Ο1 για 15 sec, µετά η Ο2 για 15 sec και µετά η Ο3 για 15 sec. Ο κύκλος λειτουργίας 
Ο1, Ο2, Ο3, Ο1 επαναλαµβάνεται όσο ο διακόπτης Ι1 παραµένει κλειστός. 
Ζητείται : 

α) Να σχεδιάσετε το κύκλωµα ελέγχου της παραπάνω διαδικασίας. 

β) Να γράψετε πρόγραµµα για PLC.  

46. Σε ένα βιοµηχανικό χώρο είναι εγκατεστηµένοι τρεις κινητήρες Κ1, Κ2, Κ3 που ελέγχονται από τρεις 
διακόπτες Ι1, Ι2, Ι3 αντίστοιχα. Η εγκατεστηµένη ισχύς δεν επαρκεί για τη λειτουργία και των τριών 
κινητήρων. Επιτρέπεται η λειτουργία το πολύ δύο κινητήρων. Προσπάθεια για λειτουργία του τρίτου κινητήρα 
ενώ λειτουργούν οι άλλοι δύο δεν επηρεάζει τη λειτουργία του συστήµατος. 
α) Να γράψετε τους πίνακες αλήθειας του προβλήµατος και να βρείτε την απλούστερη λογική εξίσωση. 

β) Να σχεδιάσετε το διάγραµµα επαφών. 

γ) Να γράψετε πρόγραµµα για PLC.  

47. Ο απλός αυτόµατος διακόπτης ενός τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα έχει 
ηλεκτρονόµο ισχύος µε πηνίο ονοµαστικής τάσης 380V AC και έχει κατασκευασθεί σύµφωνα µε το κύκλωµα 
του σχήµατος. Όταν κλείσουµε το γενικό διακόπτη Q1 του αυτόµατου για να λειτουργήσουµε τον κινητήρα, 
ανάβει η λυχνία ένδειξης λειτουργίας h1, ενώ ο κινητήρας δε λειτουργεί. Να εξηγήσετε γιατί συµβαίνει αυτό 
και να τροποποιήσετε το κύκλωµα, ώστε να υπάρχει η σωστή ένδειξη από τη λυχνία h1.  
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48. Η λειτουργία µιας διάταξης δίνεται από το παρακάτω χρονοδιάγραµµα. 
Να περιγράψετε σύντοµα και να σχεδιάσετε µια µέθοδο υλοποίησης της παραπάνω χρονικής λειτουργίας.  

 

 

49. Να σχεδιαστεί ηλεκτρικό κύκλωµα, όπου θα ενεργοποιείται αυτόµατα το ρελαί ισχύος, µέσω της χρονικής 
επαφής, µετά από σύντοµη διακοπή στην τάση (µέχρι 5 λεπτά) του δικτύου και χωρίς να χρειαστεί να 
πατήσουµε πάλι το Start (I). Να µετατραπεί σε πρόγραµµα PLC.  

50. Μία λάµπα φωτισµού Η ελέγχεται από δύο διακόπτες S1 και S2: ανάβει µόνο µε το πάτηµα του ενός ή του 
άλλου διακόπτη και σβήνει όταν και οι δύο διακόπτες είναι ON ή OFF. Να σχεδιαστεί το ηλεκτρολογικό ή 
συνδεσµολογικό σχέδιο µε την κωδικοποίηση στοιχείων εισόδου – εξόδου και να σχεδιαστεί η σύνδεση των 
στοιχείων εισόδου - εξόδου, µε το PLC σε γλώσσα ladder.  

 

 

51. Σε µια παραγωγική διαδικασία όταν πιεσθεί το µπουτόν S1 επαφής «κανονικά ανοιχτής» ενεργοποιείται για 
χρονικό διάστηµα t1=3 min το φορτίο Ο1. Με την απενεργοποίηση του Ο1 ενεργοποιείται για χρονικό 
διάστηµα t2=1.5 min το φορτίο Ο2. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω λειτουργίας εάν κατά λάθος πιεσθεί το 
µπουτόν S1, δεν έχουµε καµία επίδραση στην εξέλιξη της. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται όταν, µετά το 
τέλος της, πιεσθεί ξανά το µπουτόν S1. Να κατασκευασθεί κύκλωµα αυτοµατισµού µε όποια τεχνολογία 
γνωρίζετε µε το οποίο να πραγµατοποιείται η παραπάνω λειτουργία.  
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52. Μία αντλία µπορεί να αντλεί νερό συνέχεια από ένα πηγάδι (Π) όταν η στάθµη του νερού είναι πάνω από τη 
στάθµη (max), όµως για λόγους προστασίας πρέπει να σταµατά στη στάθµη (min) και να περιµένει µέχρι η 
στάθµη να ξαναφθάσει στο (max). Οι στάθµες ανιχνεύονται µε τη βοήθεια των ηλεκτροδίων (Ι3) για την (min) 
και (Ι4) για την (max), όπως φαίνεται στο σχήµα. 

 

α) Να εξαχθεί η λογική εξίσωση για την έξοδο (Ο2) η οποία ελέγχει τον κινητήρα (Μ) και να γραφεί 
πρόγραµµα για PLC σε όποια γλώσσα γνωρίζετε. 

β) Να σχεδιαστεί κύκλωµα ελέγχου µε υλικά όποιας τεχνολογίας θέλετε.  

53. Να σχεδιαστεί το κύκλωµα έλεγχου τριών ηλεκτρικών κινητήρων Ο1, Ο2, Ο3 π.χ. (Ο1=σπαστήρας, 
Ο2=µεταφορική ταινία, Ο3=αναβατόριο) έτσι ώστε πρώτα να ξεκινά ο (Ο1) µετά ο (Ο2) και τέλος ο (Ο3) ακόµη 
αν σταµατήσει ο (Ο1) σταµατούν οι (Ο2), (Ο3) ή αν σταµατήσει ο (Ο2) σταµατά ο (Ο3). Να υπάρχουν ένα 
Start, Stop και τρία θερµικά. Να γραφούν οι λογικές εξισώσεις και πρόγραµµα για PLC σε όποια γλώσσα 
γνωρίζετε.  
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54. Απεικονίστε µε διαφορετική µέθοδο (εξίσωση, Η/Ν, Ladder, λεκτικά) την ακόλουθη διάταξη 
(1&2)=Α1, (1&3)=Α2, (4)Μ (5) ή (6) ∆  

Συµβολισµοί 

 

Πλήκτρο κανονικά 
ανοιχτό (ελατήριο 
επαναγωγής) 

 
Τερµατικός, κλείνει όταν 
βαλβίδα κλειστή 100% 

 

Πηνίο Η/Ν 

Αυτόµατος Η/Ν 

 
Πλήκτρο κανονικά 
κλειστό (ελατήριο 
επαναγωγής) 

 

Τερµατικός, κλείνει όταν 
βαλβίδα ανοικτή 100% 

Επαφή εργασίας 

 

Επαφή πιεσοστάση, 
κλείνει σε υπέρβαση 
πίεσης  

 

Ε. Θερµοστάτη Επαφή ηρεµίας 

 

Επαφή πιεσοστάση, 
ανοίγει σε υπέρβαση 
πίεσης 

 

Ε. ανιχνευτής στάθµης 
κλείνει σε υπέρβαση 
στάθµης 

Χρονικό µε 
καθυστέρηση στη 
διέγερση 

 

Επαφή ροοµέτρου, 
ανοίγει σε πέσιµο 
παροχής 

 

Ε. ανιχνευτής στάθµης 
ανοίγει σε υπέρβαση 
στάθµης 

Χρονικό µε 
καθυστέρηση στην 
αποδιέγερση 
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55. Απεικονίστε µε διαφορετική µέθοδο (εξίσωση, Η/Ν, Ladder, λεκτικά) την ακόλουθη διάταξη 
(1&2)=Α1, (1&3)=Α2, (4)Μ (5) ή (6) ∆  

Συµβολισµοί 

 

Πλήκτρο κανονικά 
ανοιχτό (ελατήριο 
επαναγωγής) 

 
Τερµατικός, κλείνει όταν 
βαλβίδα κλειστή 100% 

 

Πηνίο Η/Ν 

Αυτόµατος Η/Ν 

 
Πλήκτρο κανονικά 
κλειστό (ελατήριο 
επαναγωγής) 

 

Τερµατικός, κλείνει όταν 
βαλβίδα ανοικτή 100% 

Επαφή εργασίας 

 

Επαφή πιεσοστάση, 
κλείνει σε υπέρβαση 
πίεσης  

 

Ε. Θερµοστάτη Επαφή ηρεµίας 

 

Επαφή πιεσοστάση, 
ανοίγει σε υπέρβαση 
πίεσης 

 

Ε. ανιχνευτής στάθµης 
κλείνει σε υπέρβαση 
στάθµης 

Χρονικό µε 
καθυστέρηση στη 
διέγερση 

 

Επαφή ροοµέτρου, 
ανοίγει σε πέσιµο 
παροχής 

 

Ε. ανιχνευτής στάθµης 
ανοίγει σε υπέρβαση 
στάθµης 

Χρονικό µε 
καθυστέρηση στην 
αποδιέγερση 
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56. Απεικονίστε µε διαφορετική µέθοδο (εξίσωση, Η/Ν, Ladder, λεκτικά) την ακόλουθη διάταξη 
(1&2)=Α1, (1&3)=Α2, (4)Μ (5) ή (6) ∆  

Συµβολισµοί 

 

Πλήκτρο κανονικά 
ανοιχτό (ελατήριο 
επαναγωγής) 

 
Τερµατικός, κλείνει όταν 
βαλβίδα κλειστή 100% 

 

Πηνίο Η/Ν 

Αυτόµατος Η/Ν 

 
Πλήκτρο κανονικά 
κλειστό (ελατήριο 
επαναγωγής) 

 

Τερµατικός, κλείνει όταν 
βαλβίδα ανοικτή 100% 

Επαφή εργασίας 

 

Επαφή πιεσοστάση, 
κλείνει σε υπέρβαση 
πίεσης  

 

Ε. Θερµοστάτη Επαφή ηρεµίας 

 

Επαφή πιεσοστάση, 
ανοίγει σε υπέρβαση 
πίεσης 

 

Ε. ανιχνευτής στάθµης 
κλείνει σε υπέρβαση 
στάθµης 

Χρονικό µε 
καθυστέρηση στη 
διέγερση 

 

Επαφή ροοµέτρου, 
ανοίγει σε πέσιµο 
παροχής 

 

Ε. ανιχνευτής στάθµης 
ανοίγει σε υπέρβαση 
στάθµης 

Χρονικό µε 
καθυστέρηση στην 
αποδιέγερση 
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57. Να γράψετε την εξίσωση εξόδου του παρακάτω κυκλώµατος:  

 

58. Στο παρακάτω κύκλωµα το logic probe µας δείχνει λογικό ‘1’ στην έξοδο της πύλης NOR όταν ο διακόπτης 
είναι στη θέση ‘0’. Ελέγχοντας µε το probe τις εισόδους της πύλης µας δείχνουν και οι δύο λογικό ‘0’. 
Υπάρχει κάποιο πρόβληµα στο κύκλωµα ή λειτουργεί σωστά;  

 

59. Θέλουµε να κατασκευάσουµε το παρακάτω κύκλωµα, αλλά οι µόνες πύλες που έχουµε είναι δύο 
αναστροφείς µία OR και µία NAND. Μπορούµε να το σχεδιάσουµε; Αν ναι, σχεδιάστε το.  

 

60. Ποιες µεθόδους προγραµµατισµού των PLC’s γνωρίζετε;  
61. ∆ίδεται η εξίσωση: I3*I2*I1+I3*I2*I1+I3*I2*I1=01 . Σχεδιάστε το διάγραµµα LADDER που αντιστοιχεί σ’ 

αυτή.  
62. Τι είναι ανατροφοδότηση σε ένα σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου;  
63. Τι ονοµάζεται ανοικτό και τι κλειστό σύστηµα ελέγχου;  
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64. ∆ίδονται οι λογικές εξισώσεις: 

I3*I2*I1+I3*I2*I1+I3*I2*I1+I3*I2*I1=O4

I3*I2*I1=O3

I3*I2*I1=O2

I3*I2*I1=O1

 

Να σχεδιάσετε το διάγραµµα LADDER που αντιστοιχεί σ’ αυτές.  

65. ∆ίδεται το διάγραµµα LADDER 

 

Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραµµα CSF.  

66. ∆ίδεται το διάγραµµα CSF κάποιας εφαρµογής PLC. Γράψτε το πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού 
STL.  
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67. Για τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας µιας εγκατάστασης θέλουµε να ανάβει µια λάµπα σήµανσης, αν 
τρεις δεξαµενές αποθήκευσης υλικών είναι: 
ή και οι τρεις «άδειες» 

ή και οι τρεις «γεµάτες» 

∆ώστε το λογικό κύκλωµα µε χρήση Η/Ν, καθώς και µε χρήση στατικών κυκλωµάτων, για αισθητήρια µε 
έξοδο Χ και X , καθώς και για αισθητήρια µε έξοδο µόνο Χ. 

 

 

Αν στάθµη > ΣΤ1 (γεµάτο) 

    κ.λ.π  

Αν στάθµη < ΣΤ1 (άδειο) 

 

68. Ποιες από τις πύλες που φαίνονται στον πίνακα συµπεριφέρονται ως αναστραφείς; 

 

(∆ιαγράψτε το λάθος)  

69. Να σχεδιάσετε το ισοδύναµο κύκλωµα της πύλης AND µε πύλες NOR.  
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70. ∆ίδεται το ψηφιακό κύκλωµα και οι κυµατοµορφές εισόδων Α, Β. Ζητούνται οι κυµατοµορφές εξόδων Q1,Q2.  

 

 

71. Ποια η σηµασία των όρων FAN IN και FAN OUT;  
72. Να κατασκευάσετε πίνακα αληθείας για την έκφραση Υ=(Α+Β)(Β+C’)(A’+C) 

και να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωµα που να πραγµατοποιεί την παραπάνω λογική συνάρτηση.  

73. Να κατασκευάσετε πίνακα αληθείας για την έκφραση Υ=ΑΒ+Α’C+Β’C’ 
και να σχεδιάσετε το λογικό κύκλωµα που να πραγµατοποιεί την παραπάνω λογική συνάρτηση.  

74. ∆ίνεται η λογική συνάρτηση: Y=BC’+A’C+B’C. 
Να σχεδιάσετε µε πύλες NAND δύο εισόδων το κύκλωµα που να πραγµατοποιεί την παραπάνω λογική 
συνάρτηση.  

75. Μία χηµική βιοµηχανία χρησιµοποιεί δύο δεξαµενές αποθήκευσης χηµικών ουσιών. Κάθε δεξαµενή έχει ένα 
αισθητήρα ο οποίος ενεργοποιείται, όταν το υγρό πέσει στο 25% του µέγιστου επιπέδου του. Οι αισθητήρες 
συνδέονται µε ένα ψηφιακό κύκλωµα στην έξοδο του οποίου είναι συνδεδεµένο ένα ενδεικτικό LED και το 
οποίο ανάβει, αν έστω και ο ένας αισθητήρας (ή και οι δύο) δώσει λογικό ‘1’. Ο αισθητήρας δίνει λογικό ‘1’, 
όταν το υγρό πέσει κάτω από το 25% και λογικό ‘0’ στην αντίθετη περίπτωση. Σχεδιάστε το λογικό κύκλωµα.  
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76. Στο λογικό κύκλωµα που ακολουθεί βλέπουµε τις κυµατοµορφές εισόδου – εξόδου. Υπάρχει κάποιο 
πρόβληµα στο κύκλωµα ή λειτουργεί σωστά;  

 

 

77. Σας δίνεται το λογικό κύκλωµα του επόµενου σχήµατος και το εσωτερικό διάγραµµα σύνδεσης της πύλης 
4011. Πάνω στο διάγραµµα σύνδεσης σχεδιάστε τις κατάλληλες καλωδιώσεις για να σχηµατιστεί το λογικό 
κύκλωµα.  

 

78. ∆ίνεται το διάγραµµα LADDER 

 

Γράψτε τις αντίστοιχες λογικές εξισώσεις 
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79. Γράψτε τη λογική εξίσωση εξόδου του κυκλώµατος. 

 

 

80. Για το κύκλωµα του επόµενου σχήµατος προσδιορίστε τη λογική κατάσταση εξόδου. (είναι λογικό 1 ή λογικό 
0)  

 

 

81. Για το κύκλωµα του επόµενου σχήµατος προσδιορίστε εάν θα ανάψει το ενδεικτικό LED στην έξοδο του 
κυκλώµατος, όταν οι διακόπτες βρίσκονται στη θέση που βλέπετε.  

 

82. Να σχεδιάσετε  το δοµικό διάγραµµα πολυπλέκτη 4x1. Με τη βοήθεια του πίνακα αληθείας να σχεδιάσετε µε 
πύλες το κύκλωµα του παραπάνω πολυπλέκτη.  

83. Προσδιορίστε τη λογική εξίσωση, σχεδίασε λογικό διάγραµµα (µε πύλες AND, OR, INV και µόνο) ή το 
διάγραµµα µε χρήση µόνον NAND, για τον πίνακα αληθείας που ακολουθεί:  

∆1 ∆2 Λ

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
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84. Σχεδίασε συνδυαστικό κύκλωµα το οποίο να έχει 4 εισόδους και µία έξοδο η οποία θα λαµβάνει την τιµή ‘1’ 
όταν: ή όλες οι είσοδοι είναι ίσες µε ‘1’ ή καµία από τις εισόδους είναι ‘1’ ή περιττός αριθµός εισόδου είναι ‘1’.  

85. Με όποια µέθοδο θέλετε δείξτε ότι το κύκλωµα που ακολουθεί είναι ισοδύναµο της πύλης XOR.  

 

86. Να σχεδιαστεί ψηφιακό κύκλωµα µε 3 εισόδους (A,B,C)  που η έξοδός του να είναι ‘1’ (high), όταν η 
πλειονότητα των εισόδων είναι ‘1’ (high). Η σχεδίαση να γίνει µε πύλες NOR.  

87. Να κατασκευάσετε τον πίνακα αληθείας που περιγράφει τη λειτουργία του παρακάτω λογικού κυκλώµατος. 
Με βάση τον πίνακα αλήθειας να βρείτε τη λογική συνάρτηση του κυκλώµατος (ελάχιστοι όροι – minterm 
Boolean εκφράσεις)  

 

88. Στις εισόδους του κυκλώµατος του σχήµατος εφαρµόζονται οι λογικές καταστάσεις: Α=1, Β=0, C=0 D=1 
(λιγότερο σηµαντικό ψηφίο (LSB) είναι το Α). Αν το κύκλωµα εργάζεται κανονικά ποιες θα είναι οι λογικές 
καταστάσεις στην έξοδο του 7447; Ποιος αριθµός θα εµφανιστεί στον ενδείκτη επτά τµηµάτων και γιατί;  

 

 

89. Να σχεδιάσετε το δοµικό διάγραµµα της RS FLIP-FLOP και να γράψετε τον αντίστοιχο πίνακα αληθείας.  
90. Με χρήση πυλών NAND, να σχεδιάσετε λογικό συνδυαστικό κύκλωµα που να συγκρίνει δύο αριθµούς του Α 

και Β του 1 bit  και να δίνει στην έξοδο 1, όταν οι δύο αριθµοί είναι ίσοι.  
91. Με χρήση πυλών NAND, να σχεδιάσετε λογικό συνδυαστικό κύκλωµα που να συγκρίνει δύο αριθµούς του Α 

και Β του 1 bit  και να δίνει στην έξοδο 1, όταν οι δύο αριθµοί είναι άνισοι.  
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92. Στο κύκλωµα του σχήµατος το LED θα ανάβει; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.  

 

 

93. Τι χρειάζονται τα κυκλώµατα δειγµατοληψίας και κράτησης κατά τη διάρκεια µετατροπής ενός αναλογικού 
σήµατος σε ψηφιακό; 

94. Τι είναι καταχωρητής; (ορισµός) Αναφέρατε είδη καταχωρητών: 
α) Ανάλογα µε τον τρόπο σύνδεσης των δοµικών στοιχείων (FLIP-FLOPS), 

β) Ανάλογα µε τον τρόπο εισόδου - εξόδου των πληροφοριών (data)  

95. Ένας τεχνικός έλεγξε το ολοκληρωµένο που βλέπετε (74LS27) µε ένα logic probe. Τα λογικά επίπεδα 
εισόδων – εξόδων φαίνονται στον πίνακα. Κατά τη γνώµη σας ποιες από τις πύλες του ολοκληρωµένου 
λειτουργούν σωστά και ποιες είναι κατεστραµµένες; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
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96. Το ψηφιακό κύκλωµα του σχήµατος α συνδεσµολογήθηκε όπως βλέπετε στο σχήµα β. Το κύκλωµα 
ελέγχθηκε µε ένα logic probe και τα αποτελέσµατα τα βλέπετε στον πίνακα c. Λειτουργεί σωστά το κύκλωµα 
ή όχι; Και αν υπάρχει λάθος στη συνδεσµολογία ή το ολοκληρωµένο, έχει κάποιο πρόβληµα;  

 

97.  Κατά τη σχεδίαση ενός ψηφιακού κυκλώµατος υπήρξε ανάγκη να χρησιµοποιήσουµε µια πύλη OR 5 
εισόδων. ∆υστυχώς το µόνο ολοκληρωµένο που διαθέτουµε είναι το 7432 που βλέπετε στο σχήµα. 
Χρησιµοποιώντας τις πύλες του 7432 µπορείτε να σχεδιάσετε µία ισοδύναµη πύλη OR 5 εισόδων;  

 

 

98.  Να σχεδιαστεί ένα RS flip-flop και να δοθεί ο πίνακας αληθείας.  
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99. α) Ποιες οι λογικές εξισώσεις που περιγράφουν τα ακόλουθο κύκλωµα; 
β) Ποιος ο πίνακας αλήθειας; 

γ) ∆ώστε ισοδύναµο µε ηλεκτρονόµους 

δ) Προσδιορίστε σφάλµατα στο LADDER.  

 

 

  

100. Προσδιορίστε τη  λογική  εξίσωση της εξόδου του ακόλουθου κυκλώµατος. Επαληθεύοντας τη λογική EXOR 
ή τη λογική EXNOR; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

 

101. Προσδιορίστε τη  λογική εξίσωση της εξόδου του ακόλουθου κυκλώµατος. Επαληθεύοντας τη λογική EXOR 
ή τη λογική EXNOR; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
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102. Προσδιορίστε τη  λογική εξίσωση της εξόδου του ακόλουθου κυκλώµατος. Επαληθεύοντας τη λογική EXOR 
ή τη λογική EXNOR; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

 

 

103. Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας της παρακάτω πνευµατικής βαλβίδας (αναφέρετε πώς γίνεται η µετάβαση 
σε κάθε κατάσταση (θέση) λειτουργίας και η επαναφορά στην κατάσταση ηρεµίας, εάν υπάρχει). 

 

104. Να περιγράψετε τη λειτουργία του παρακάτω κυκλώµατος όταν πιέσω το µπουτόν start. Τι θα συµβεί όταν 
πιέσω το µπουτόν stop; Να γράψετε πρόγραµµα για PLC. 

 

 

M = Βοηθητικό ρελαί 

Τ1, Τ2 = Χρονικά Delay on 

Ο1 = Έξοδος 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ : ΟΜΑ∆Α Γ 
 

 

1. Οι τροχοί ενός οχήµατος έχουν διάµετρο D=(100/π)cm και περιστρέφονται µε ταχύτητα περιστροφής 
n=300RPM. Ποια είναι η ταχύτητα του οχήµατος σε (m/s) και (km/h); 

2. Κατά τη µετάδοση της περιστροφικής κίνησης µεταξύ δύο παράλληλων αξόνων µε ταχύτητες n1, n2 µπορεί 
να χρησιµοποιηθούν ιµάντες και τροχαλίες µε διαµέτρους d1, d2 ή αλυσίδα και αλυσοτροχοί µε αριθµό 
δοντιών Ζ1, Ζ2 ή κατ’ ευθείαν οδοντωτοί τροχοί σε άµεση εµπλοκή µε αριθµό δοντιών επίσης Ζ1, Ζ2. Να 
βρεθούν οι σχέσεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. 

3. ∆ύο πηγές (π1, π2) παρέχουν νερό µε θερµοκρασίες θ1=15 C, θ2=25 C. Πόση ποσότητα νερού πρέπει να 
πάρουµε από την κάθε πηγή ώστε να παρασκευάσουµε νερό µάζας Μ=1Kg και θερµοκρασίας θ=20 Co; 

4. ∆ύο ρελαί για τάση 12 VDC έχουν την ίδια αυτεπαγωγή πηνίων L1 = L 2 = 5 Η και ελέγχουν όµοιες 
διατάξεις επαφών, όµως διαφέρουν στις ωµικές αντιστάσεις των πηνίων µε R1 = 1 ΚΩ και R 2 = 2 ΚΩ. Ποιο 
από τα δύο ρελαί είναι ποιο γρήγορο στην έλξη των επαφών και γιατί; 

5. Μια σύγχρονη διπολική γεννήτρια περιστρέφεται µε ταχύτητα περιστροφής n=300RPM, µια δεύτερη 
σύγχρονη γεννήτρια µε δέκα πόλους παράγει τάση ίδιας συχνότητας µε τη πρώτη. Nα υπολογιστεί η 
ταχύτητα περιστροφής της. 

6. Από τι εξαρτάται το ρεύµα και η ροπή ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος µε µόνιµους µαγνήτες. Να γίνουν 
οι γραφικές παραστάσεις στροφών και ρεύµατος σε συνάρτηση µε την ροπή. 

7. Στα παρακάτω σχήµατα (Fig. 1 Fig. 2) έχουν σχεδιαστεί δύο τύποι ηλεκτρικών κινητήρων µόνιµου µαγνήτη. 
Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- α) Πώς λέγεται η µορφή της σχεδίασης και ποιους γενικούς κανόνες ακολουθεί; 
- β) Σε ποια περίπτωση οι µαγνητικοί πόλοι περιβάλλουν το τύλιγµα; 
- γ) Να συµπληρωθεί η Ελληνική ορολογία για τις διάφορες αριθµηµένες θέσεις. 
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8. Είναι γνωστό ότι παροχή (Q) µιας φυγοκεντρικής αντλίας είναι ανάλογη µε τις στροφές της (n), το 
µανοµετρικό ύψος (H) είναι ανάλογο του τετραγώνου των στροφών της (n) και η ισχύς της (Ρ) είναι ανάλογη 
της παροχής (Q) και του µανοµετρικού ύψους (Η) . 

- α) Πώς µεταβάλλεται η ισχύς (Ρ) µε τις στροφές; 
- β) Να γίνουν ενδεικτικές γραφικές παραστάσεις των µεταβολών: Q=f(n), H=f(n), P=f(n) 

9. Ενδεικτικό αναλογικό βολτόµετρο έχει Rεισόδου=10 ΚΩ, ενώ αµπερόµετρο έχει Rεισόδου=9 Ω. Για τον 
προσδιορισµό αντίστασης κατανάλωσης χρησιµοποιούνται οι δυο συνδεσµολογίες που ακολουθούν και 
τροφοδοτείται και τις δύο φορές το σύνολο από σταθερό ρεύµα 1 mA. Εξηγήστε τη διαφορά των τιµών 
υπολογισµού ωµικής αντίστασης R=10 Ω την οποία θα έχουµε στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί η 
συνδεσµολογία α αντί της β.   

 
10. Ένας ηλεκτρικός θερµοσίφωνας τροφοδοτείται µε τάση U=200V και παρουσιάζει βαθµό απόδοσης 90% µε 

συνολικές απώλειες 200W. Να υπολογιστεί η τιµή της ηλεκτρικής του αντίστασης.  
11. Όργανο κινητού πηνίου έχει εσωτερική αντίσταση r0 και απαιτεί ρεύµα Ι0 για πλήρη απόκλιση της βελόνας 

του. Να ευρεθεί η σχέση που δίδει την απαιτούµενη αντίσταση R ώστε το όργανο να είναι ικανό να µετρά 
ρεύµατα Ι(n) φορές µεγαλύτερα του (Io). Πώς θα είναι η συνδεσµολογία; 

12. Όργανο κινητού πηνίου έχει εσωτερική αντίσταση r0 και απαιτεί τάση U0 για πλήρη απόκλιση της βελόνας 
του. Να ευρεθεί η σχέση που δίδει την απαιτούµενη αντίσταση R ώστε το όργανο να είναι ικανό να µετρά 
τάσεις U, (n) φορές µεγαλύτερες από την Uo. Πώς θα είναι η συνδεσµολογία;  

13. Ποια θα είναι περίπου η τάση εξόδου (U0) στις δύο παρακάτω διατάξεις διαιρετών τάσης, όταν η τάση 
εισόδου µεταβάλλεται από UI = 10V έως UI = 30 V (υποθέστε ότι UD = 0,7V);   
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14. Στο παρακάτω κύκλωµα η αντίσταση φορτίου (RL) µεταβάλλεται από ανοικτό κύκλωµα µέχρι το 
βραχυκύκλωµα των ακροδεκτών εξόδου Γ, ∆. Να βρεθεί η µέγιστη τιµή ισχύος στο φορτίο και να γίνει η 
γραφική παράσταση του ρεύµατος I=f(RL), PL=f(RL) UL=f(RL) σε κοινό σύστηµα συντεταγµένων.  

 

 

15. Έχετε στη διάθεσή σας πέντε τριφασικούς κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα µε τα παρακάτω στοιχεία 
για την ονοµαστική τάση λειτουργία τους: 

- 1ος : ∆ 220V 
- 2ος: ∆Y 125/220V 
- 3ος: ∆Y 220/380V 
- 4ος: ∆ 380V 
- 5ος: Y 660V 

Ποιους από τους παραπάνω κινητήρες µπορείτε να τροφοδοτήσετε από το δίκτυο της ∆ΕΗ τάσης 
220/380Vκαι µε ποια συνδεσµολογία τυλιγµάτων;  

16. Αναφέρετε τρία βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά µιας µνήµης RAM και µιας µνήµης EPROM.   
17. Αναφέρετε τρία βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά µιας µνήµης ROM και µιας µνήµης EEPROM. 
18. Σχεδιάστε το διάγραµµα ταχύτητας / χρόνου και επιτάχυνσης ενός ανελκυστήρα του οποίου το αντίστοιχο 

διάγραµµα θέσεων στο χρόνο είναι το ακόλουθο:  
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19. Κατακόρυφα, πάνω από µια τράπεζα εργασίας 1m2, τοποθετείται ένας ηλεκτρικός λαµπτήρας ισχύος 400 
W. Η φωτεινή απόδοση του λαµπτήρα είναι 10 lm/W. Υπολογίστε την ένταση φωτισµού στην επιφάνεια 
εργασίας.  

20. Σε ένα εργοστάσιο η εγκατεστηµένη ισχύς είναι P=100 kW και παρουσιάζει συνφ=0,8 επαγωγικό. 
- α) Ποια η συνολική ισχύς των πυκνωτών που πρέπει να εγκαταστήσουµε για να έχουµε 

συνφ=0,916; 
- β) Ποια η χωρητικότητα των πυκνωτών ανά φάση, όταν συνδέονται σε τρίγωνο. f=50HZ UΠ=380V;  

21. Σε ένα αντλιοστάσιο είναι εγκατεστηµένες δύο αντλίες που κινούνται από τριφασικούς κινητήρες 
βραχυκυκλωµένου δροµέα, 10KW ο καθένας µε συνφ=0,85 και βαθµό απόδοσης 0,85. Η εκκίνηση των 
κινητήρων γίνεται µε αστέρα – τρίγωνο. Τάση δικτύου 220/380V, 50HZ. 
Να προσδιορίσετε το ρεύµα που απορροφά ο κάθε κινητήρας από το δίκτυο, τη διατοµή των αγωγών που 
θα τροφοδοτηθεί, το συνολικό ρεύµα που απορροφούν οι κινητήρες, τη διατοµή των κεντρικών αγωγών 
τροφοδοσίας. 

22. Σε ένα αντλιοστάσιο είναι εγκατεστηµένες δύο αντλίες που κινούνται από τριφασικούς κινητήρες 
βραχυκυκλωµένου δροµέα, 10KW ο καθένας µε συνφ=0,85 και βαθµό απόδοσης 0,85. Η εκκίνηση των 
κινητήρων γίνεται µε αστέρα – τρίγωνο. Τάση δικτύου 220/380V, 50HZ. Να προσδιορίσετε τις ασφάλειες 
που θα χρησιµοποιήσουµε. (τι χαρακτηριστικά και τι τιµές πρέπει να έχουν µερικές και γενικές;) 

23. Σε ένα αντλιοστάσιο είναι εγκατεστηµένες δύο αντλίες που κινούνται από τριφασικούς κινητήρες 
βραχυκυκλωµένου δροµέα, 10KW ο καθένας µε συνφ=0,85 και βαθµό απόδοσης 0,85. Η εκκίνηση των 
κινητήρων γίνεται µε αστέρα – τρίγωνο. Τάση δικτύου 220/380V, 50HZ. Ποια η περιοχή ρύθµισης των 
θερµικών κάθε κινητήρα; (Το θερµικό συνδέεται στη γραµµή τροφοδοσίας). 

24. Στο παρακάτω κείµενο περιγράφεται η διαδικασία σύνταξης προγράµµατος PLC σε γλώσσα STL. 
Μεταφράστε το παρακάτω κείµενο. 
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25. Αναφέρετε στα ελληνικά τα βήµατα που ακολουθούνται στην παρακάτω παραγωγική διαδικασία.  
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26. Μεταφράστε στα Ελληνικά το κείµενο του παρακάτω σχήµατος. 
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27. Μεταφράστε στα ελληνικά το κείµενο του παρακάτω σχήµατος. 

 

 

28. Συσχετίστε ανά δύο (µε συνοπτικές προτάσεις των 20 περίπου λέξεων) τις έννοιες α, β, γ µε τις 1, 2, 3 
α : προδιαγραφή προϊόντος παραγωγικού 
συστήµατος 

1 : ικανότητα προσωπικού 

β : επαγγελµατική κατάρτιση και 2 : πιστοποίηση ποιότητας 

γ: ανταγωνισµός 3: βιωσιµότητα 
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29. Περιγράψτε συνοπτικά και δικαιολογήστε τις βασικές ενέργειες πριν τη χρήση ενός πυροσβεστήρα νερού, σε 
εγκαταστάσεις όπου πιθανόν υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές (παροχές ή καταναλώσεις). 

30. Αναφέρετε βασικές αρχές ασφάλειας εργασίας που πρέπει ο εργαζόµενος να εφαρµόζει για την ασφάλεια 
του (χεριών / ποδιών) κατά το χειρισµό µηχανών µε πνευµατικούς κυλίνδρους µε χειροκίνητες εντολές. 

31. Από τι εξαρτάται η ηλεκτρική αντίσταση ενός σύρµατος από το υλικό ειδικής αγωγιµότητας 
«αο(mho*mm2/m)»; 

32. Πώς συνδέεται ένα βολτόµετρο για την µέτρηση της τάσης µεταξύ δύο σηµείων ηλ. κυκλώµατος (δώστε 
σχετικό σκαρίφηµα) και τι προτείνετε για την επιλογή: 
α) της περιοχής µέτρησης και  
β) της κλίµακας; 

33. Πώς µπορούµε να επεκτείνουµε την περιοχή µέτρησης ενός Αµετρου (α) συνεχούς και (β) 
εναλλασσόµενου ρεύµατος; (∆ώστε και απλό σκαρίφηµα / παράδειγµα) 

34. Εάν γνωρίζετε ότι Ri_V=200KOhm και Ri_A=100 Ohm και ότι η τάξη µεγέθους της Rx είναι σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις (α) 1-:-10 Ohm και (β) 100-:-500 ΚOhm, δικαιολογήστε - σε κάθε µια από τις περιπτώσεις 
αυτές - τη συνδεσµολογία µέτρησης της Rx που θα επιλέξετε και το σχετικό σφάλµα για την περίπτωση 
αυτή. 

35. - Η απόλυτη υγρασία σ’ ένα χώρο εκφράζει πόσα ………………νερού έχουµε σε κάθε ……… του χώρου και 
µετράται σε ………………. . 

- Η σχετική υγρασία σ’ ένα χώρο εκφράζει πόσο η ………….. υγρασία στο χώρο πλησιάζει 
την τιµή ……………… των ατµών του αερίου στο χώρο και για την ……………………αυτή. 

- Η υγρασία στα καυσαέρια προέρχεται (στις περιπτώσεις καυσίµων που περιέχουν  ………) τόσο 
από την καύση του …… , όσο και από την εξάτµιση της εµπεριεχόµενης στο …….…  

36. Ποιος είναι ο ενεργειακός βαθµός απόδοσης η(%), εάν Εi= …….. KWh και Eo=…..KWh; 
Ποιος ο βαθµός απόδοσης η(%) (βλέπε Σχήµα Ν2), εάν m=200t/h, h1=180Kcal/T h2=580Kcal/h, 
mκ=….000KG/h, ∆h=……Kcal/kgr; 

37. α) Ποιοι µηχανισµοί µετάδοσης θερµότητας επιδρούν στη λειτουργία του µετρητικού συστήµατος 
θερµοκρασίας στο ακόλουθο σχήµα; 

 
β) Η λειτουργία ποιων µηχανισµών από αυτούς έχει θετικά αποτελέσµατα στη διαδικασία µέτρησης και 
ποιών αρνητικά; 
γ) Ποια µέτρα προτείνετε για βελτιστοποίηση της εγκατάστασης του µετρικού συστήµατος;  

38. Πώς ορίζεται ο δείκτης ή συντελεστής συχνότητας και πώς ο δείκτης ή συντελεστής βαρύτητας ατυχηµάτων, 
για ορισµένη χρονική περίοδο 24 εργασίµων ηµερών, µε µια βάρδια το 8ωρο, για οµάδα 10 εργαζοµένων;  
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39. Αναφέρετε, τουλάχιστον 6 είδη ατοµικής προστασίας για εργαζόµενους σε τµήµατα παραγωγής 
επιχειρήσεων όπου περιλαµβάνονται µεταφορικές ταινίες, σιλό, ανελκυστήρες / ανυψωτικά, ταξινοµητές, 
σκάλες, καταπακτές, µικρά και µεγάλα δέµατα υλικών, υγρά και στερεά καύσιµα, κλπ. 
Για ποια από τα στερεά αυτά και ποιων από τα µέσα αυτά ατοµικής προστασίας συνιστάται - κατά τη γνώµη 
σας - η διαρκής χρήση τους κατά την εργασία στους χώρους τέτοιων παραγωγικών εγκαταστάσεων; 

40. Τι ονοµάζεται «Τρίγωνο Φωτιάς» και σε ποια στοιχεία του τριγώνου επενεργώντας δρουν αντίστοιχα οι 
πυροσβεστήρες νερού, άµµου, σκόνης και CO2; Γιατί πρέπει, από την πλευρά πυροπροστασίας, να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στη διαµερισµατοποίηση των χώρων, στη εξασφάλιση δρόµων αποµάκρυνσης του 
προσωπικού, στη σήµανση κινδύνου και στη σηµατοδότηση των θέσεων των πυροσβεστήρων, και των 
χώρων συγκέντρωσης του προσωπικού;  

41. Αντιστοιχίστε (στατιστικά) µία προς µία τις τιµές έντασης ρεύµατος και αποτέλεσµα στον άνθρωπο:  
Τιµές έντασης ρεύµατος  Αποτέλεσµα στον άνθρωπο 

α. 30mA 1. φαγούρα 

β. 5mA 2. τίναγµα / απώθηση 

γ. 100mA 3. σύσφιξη θωρακικών αναπνευστικών µυών 

δ. 15mA 4. µαρµαρυγή καρδιάς 

42. Παρακάτω φαίνεται ένα ξενόγλωσσο απόσπασµα ορολογίας που αφορά κινητήρες συνεχούς ελέγχου 
ρεύµατος. Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα στην Ελληνική γλώσσα: 
α) Πώς ορίζεται σε αυτό η ονοµαστική ταχύτητα του κινητήρα; 
β) Πώς µετράται κατ’ αυτό  η αυτεπαγωγή του ρότορα ενός κινητήρα DC; 
γ) Πώς µετράται κατ’ αυτό η ωµική αντίσταση του δροµέα; 

- ADDITIONAL INFORMATION TO MOTOR SPECIFICATIONS TERMILOLOGY 
- (In alphabetical order) 
- Mechanical time constant 

i. The time the unloaded motor at a constant voltage needs, starting from rest to reach 63% of 
the final speed at that voltage. 

- Nominal speed 
i. The speed at nominal voltage and nominal torque. 

- Nominal Voltage 
i. The voltage at which the nominal torque and the nominal speed are specified. 

- Rotor inductance 
i. The inductance measured between the terminals of the motor at 1000Hz, motor at rest and 

no coils short – circuited by the brushes. 
- Rotor resistance 

i. The resistance measured between the motor terminals at -22 – 5oC, motor at rest and no 
coils short – circuited by the brushes. 

43. Να σχεδιαστεί η συνδεσµολογία του κυκλώµατος ελέγχου και του κυκλώµατος ισχύος για τον έλεγχο της 
φοράς περιστροφής ενός µονοφασικού κινητήρα µε πυκνωτή. 

44. Να σχεδιαστεί η συνδεσµολογία του κυκλώµατος ελέγχου και του κυκλώµατος ισχύος για τον έλεγχο της 
φοράς περιστροφής ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα. 

45. Μια τάση περιοδική µεταβάλλεται σύµφωνα µε την περιγραφή: 
- U=10V για 0<t<T/2 και U=-10 για T/2 <t<T (T=περίοδος) 
- α) Να γίνει η γραφική παράσταση της τάσης V(i) 
- β) Να ευρεθεί η τιµή της VDC και της VRWS  
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46. Να σχεδιαστεί η συνδεσµολογία ενός πλήρους κυκλώµατος ελέγχου και του κυκλώµατος ισχύος για τον 
έλεγχο της εκκίνησης ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα µε διακόπτη Υ/∆, ασφάλειες, διακόπτες, 
όργανα µετρήσεων κλπ. 

47. Τι γνωρίζετε σχετικά µε την προστασία από υπερφόρτιση των ηλεκτρικών κινητήρων µε χρήση επιτηρητή 
στροφών και ενός χρονικού; Να γίνει το κύκλωµα ελέγχου ενός κινητήρα µε την παραπάνω µέθοδο. 

48. Χαράξτε τη στατική χαρακτηριστική βολτοµέτρου, µε 0 Volt µετατόπιση του µηδενός, το οποίο έχει κλίµακα  
0:100%  0:300V, απόλυτο σφάλµα +3V στο 10V και σχετικό σφάλµα 1% (της τελικής τιµής της κλίµακας) 
στα 200V.  

49. Ενδεικτικό αναλογικό βολτόµετρο έχει R εισόδου = 10K OHM, ενώ αµπερόµετρο έχει R εισόδου = 9 Ohm. 
Για τον προσδιορισµό αντίστασης κατανάλωσης χρησιµοποιούνται οι δύο συνδεσµολογίες που ακολουθούν 
εφόσον τις δύο φορές το σύνολο τροφοδοτείται από σταθερό ρεύµα 1mA. Εξηγήστε τη διαφορά των τιµών 
υπολογισµού ωµικής αντίστασης R=10 Ohm την οποία θα έχουµε στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί 
η συνδεσµολογία α αντί της β. 

 

50. Προσδιορίστε ποια αντίσταση από τα επόµενα τρία κυκλώµατα κινδυνεύει να καταστραφεί από 
υπερθέρµανση; 

 

51. Τριφασικός κινητήρας συνδέεται κατ’ αστέρα. Αν η πολική τάση είναι 220V, το ρεύµα γραµµής 10Α και ο 
συντελεστής ισχύος 0,92, για τον συγκεκριµένο κινητήρα να βρεθούν: 

- α) Η πραγµατική ισχύς 
- β) Η άεργος ισχύς 
- γ) Η φαινόµενη ισχύς  

52. Ο αριθµός των σπειρών του πρωτεύοντος ενός µονοφασικού µετασχηµατιστή είναι n1=2200 και του 
δευτερεύοντος n2=80. Στο πρωτεύον εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση U1=220V και στο δευτερεύον 
πρέπει να συνδέεται φορτίο µε φαινόµενη ισχύ 22VA. Να βρεθούν: 

- α) η τάση U2 του δευτερεύοντος. 
- β) το ρεύµα I2 του δευτερεύοντος  
- γ) το ρεύµα Ι1 του πρωτεύοντος 
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53. Ποια από τις 4 επόµενες είναι η µονάδα που ελέγχει και καθοδηγεί τη ροή των πληροφοριών στους 
µικροεπεξεργαστές; 

Α Β γ δ 

Η µνήµη όπου 
είναι γραµµένο το 
πρόγραµµα 

Η µονάδα 
προσαρµογής 
σηµάτων εισόδου 

Η µονάδα προσαρµογής 
σηµάτων εξόδου 

Η κεντρική µονάδα 

54. Ποια από τις επόµενες τέσσερις είναι η µονάδα που ελέγχει και καθοδηγεί τη ροή πληροφοριών στους 
µικροεπεξεργαστές; 

- α) Η µνήµη όπου είναι γραµµένο το πρόγραµµα. 
- β) Η µονάδα προσαρµογής σηµάτων εισόδου. 
- γ) Η µονάδα προσαρµογής σηµάτων εξόδου. 
- δ) Η κεντρική µονάδα. 

55. Σχεδιάστε σε λειτουργικό / µπλοκ διάγραµµα τη βασική δοµή Προγραµµατιζόµενου Λογικού Ελεγκτή PLC µε 
τη διασύνδεση εισόδων, εξόδων, διαδρόµου όδευσης πληροφοριών και εντολών, καταχωρητές χρονικών, 
απαριθµητών, εσωτερικών µεταβλητών, κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU), µνήµη προγράµµατος. 

56. Θέλουµε να έχουµε εποπτικό έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας ενός κινητήρα (βλέπε κύκλωµα 
ισχύος).  
∆ηλαδή: α) όταν ο κινητήρας λειτουργεί, ν’ ανάβει η πράσινη λάµπα Η1 και β) όταν ο κινητήρας 
είναι εκτός λειτουργίας, ν’ ανάβει η κόκκινη λάµπα Η2. 

 
Ελέγξτε το προτεινόµενο Κύκλωµα Εντελοδότησης και κάνετε σχετικές παρατηρήσεις.  

57. Ποιες είναι οι απαραίτητες µονάδες που συγκροτούν ένα απλό Υπολογιστικό Σύστηµα;  
58. Τι είναι η µνήµη σε ένα υπολογιστή και πόσων ειδών µνήµες έχουµε; (σύντοµοι ορισµοί) 
59. Ένας επεξεργαστής (π.χ. ο 8086 της Intel) είναι ένας πλήρης 16µπιτος επεξεργαστής. Ποιο είναι το µέγεθος 

της λέξης του και το µέγεθος του data bus; 
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60. Το address bus ενός επεξεργαστή (π.χ. του 8086 της Intel) είναι 20µπιτο (δηλ. 20 γραµµών). Ποιος είναι ο 
µέγιστος αριθµός θέσεων µνήµης που µπορεί να προσπελάσει ο επεξεργαστής; 

61. Τι είναι το bus και ποια τα είδη του; (ορισµοί) 
62. Τι είναι η ALU (Αριθµητική Λογική Μονάδα) και τι οι καταχωρητές της; (ορισµοί) 
63. Ποιες είναι οι σηµαντικότερες εργασίες που εκτελούνται από την κεντρική υπολογιστική µονάδα (CPU) ενός 

υπολογιστή; 
64. Επιλέξτε την σωστή από τις α~δ προτεινόµενες απαντήσεις: 

Ποιος από τους επόµενους όρους εκφράζει ένα χαρακτηριστικό διαφορετικό από τους υπόλοιπους; 
- α. Θερµότητα σώµατος 
- β. Θερµοκρασία σώµατος 
- γ. Θερµική ενέργεια σώµατος 
- δ. Θερµικό περιεχόµενο σώµατος. 

65. Στο επόµενο σχήµα ενός Μετασχηµατιστή υποβιβασµού της τάσης συνδέθηκαν δύο βολτόµετρα και δύο 
αµπερόµετρα για να µετρήσουν τάση και ρεύµα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος. Είναι σωστή η σύνδεση 
που έκανε ο τεχνικός; Τι προτείνετε;  

 

66. Στο επόµενο σχήµα ένας τεχνικός θέλησε να παρατηρήσει µε τον παλµογράφο την κυµατοµορφή στα άκρα 
της αντίστασης και έκανε τη σύνδεση που βλέπετε. Όπου Α είναι ο κεντρικός αγωγός του probe και Β (το 
κροκοδειλάκι) η γείωση του παλµογράφου. Είναι σωστή η σύνδεση που έκανε ή όχι και γιατί;  
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67. Για τον ανορθωτή του παρακάτω σχήµατος η αντίσταση φορτίου είναι Rφ= ………. και η τάση στο 
δευτερεύον είναι Ui = ………………… 
Αν η δίοδος και ο Μ/Σ θεωρούνται ιδανικά να βρεθεί η συνεχής τάση στο φορτίο Rφ, η συνεχής συνιστώσα 
Idc, η µέγιστη ανάστροφη τάση στην δίοδο και η παρεχόµενη ισχύς εναλλασσόµενου στο κύκλωµα. 

 

68. Ένας τεχνικός για να ελέγξει αν είναι καλός ένας πυκνωτής, έκανε τις εξής ενέργειες που βλέπετε στο 
επόµενο σχήµα:  
Αρχικά βραχυκύκλωσε τον πυκνωτή (a). Στη συνέχεια συνέδεσε ένα ωµόµετρο στα άκρα του και το 
ωµόµετρο έδειξε αρχικά στιγµιαία µηδενική τιµή (b). Στη συνέχεια η βελόνα του ωµόµετρου µετακινήθηκε 
αργά και έφτασε σε κάποια ένδειξη (c). Μετά από κάποια δευτερόλεπτα η βελόνα του οργάνου έδειξε 
άπειρη αντίσταση (d).  
Απαντήστε στα εξής:  
α) Ήταν σωστή η διαδικασία µέτρησης του τεχνικού;  
β) Εάν ήταν σωστή, ο πυκνωτής είναι καλός ή κατεστραµµένος; 
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69. Επιλέξτε τη σωστή από τις α~δ προτεινόµενες απαντήσεις. 
Η θερµίδα είναι µονάδα που µετρά ίδιας φύσης µέγεθος µε την: 
α. KW  
β. KWh 
γ. Km 
δ. Kp   

70. Ποια από τις επόµενες σχέσεις είναι αληθινή; 
α. 1 KW  = 0,24 cal 
β. 1 Kcal = 860 KW 
γ. 1 Joule = 4,18 Kcal 
δ. 1 KWh = 860 Kcal   

71. Αντιστοιχίστε τους ακόλουθους όρους:  
α. Όγκος δεξαµενής 1. Θερµοκρασία σώµατος 

β. Στάθµη δεξαµενής 2. Θερµική ενέργεια σώµατος 

γ. Ποσότητα νερού δεξαµενής 3. Ειδική θερµότητα 

 4. Θερµοχωρητικότητα σώµατος 

72. Αντιστοιχίστε τους ακόλουθους όρους: 
α. ∆ιαφορά θερµοκρασίας 1. Στάθµη υγρού 

β. Θερµοκρασία 2. Αντίσταση ροής υγρού 

γ. θερµική αντίσταση 3. Όγκος νερού 

δ. Θερµότητα 4. ∆ιαφορά στάθµης 

ε. Παροχή θερµίδων 5. Παροχή νερού 

 6. Πυκνότητα νερού 

73. Επιλέξτε την σωστή από τις α~ζ προτεινόµενες απαντήσεις. 
Η τριβή ανάµεσα σε δύο επιφάνειες επηρεάζεται από: 

- α. τη σχετική τους κίνηση 
- β. την κάθετη δύναµη 
- γ. το µέγεθος της επιφάνειας επαφής 
- δ. τη µορφή των επιφανειών 
- ε. την ύπαρξη λιπαντικών 
- ζ.  όλα τα παραπάνω 

74. Επιλέξτε την σωστή από τις α~ε προτεινόµενες απαντήσεις. 
Σκοπός του λιπαντικού είναι: 

- α. η µείωση της τριβής. 
- β. η στεγανότητα. 
- γ. η αποµάκρυνση των µικροακαθαρσιών. 
- δ. η ψύξη των επιφανειών. 
- ε. όλα τα παραπάνω. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 56 από 87 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

75. Επιλέξτε την σωστή από τις α~δ προτεινόµενες απαντήσεις. 
Με τη σωστή λίπανση: 

- α. µειώνουµε τις ενεργειακές απώλειες. 
- β. µεγαλώνουµε τον κίνδυνο γλιστρήµατος. 
- γ. µεγαλώνουµε τις δαπάνες συντήρησης. 
- δ. προκαλούµε συχνότερα ατυχήµατα για συντήρηση. 

76. Επιλέξτε την σωστή από τις α~δ προτεινόµενες απαντήσεις. 
Η κινητική ενέργεια ενός κινητού: 

- α. διπλασιάζεται, όταν διπλασιάζεται η ταχύτητα. 
- β. τριπλασιάζεται, όταν διπλασιάζεται η ταχύτητα. 
- γ. τετραπλασιάζεται, όταν διπλασιάζεται η ταχύτητα. 
- δ. δεν αλλάζει, όταν διπλασιάζεται η ταχύτητα. 

77. Συµπληρώστε τα κενά (……..) στις ακόλουθες φράσεις: 
Σε κάθε σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας το όργανο εξόδου (ενδεικτικό, καταγραφικό) δίνει, στην καλύτερη 
περίπτωση, τη θερµοκρασία του ………………………. και όχι του υλικού που θέλουµε να µάθουµε τη 
θερµοκρασία του. 
Κάθε µετρητικό σύστηµα θερµοκρασίας χαρακτηρίζεται από σφάλµατα ……………  (υπεύθυνοι είµαστε 
εµείς, όταν διαλέγουµε το σηµείο εγκατάστασης και τις προστασίες, τις µονώσεις κλπ), σφάλµατα 
…………………………. (υπεύθυνος ο κατασκευαστής του αισθητηρίου και η υπηρεσία οργάνων που ελέγχει 
την εγκατάσταση) και τέλος σφάλµατα ………………………. , που είναι τόσο µεγαλύτερα όσο η 
θερµοκρασία του µέσου αλλάζει πιο …………………… σε σχέση µε την ταχύτητα αντίδρασής του 
……………………….. συστήµατος στο σύνολό του (υπεύθυνοι: Όλοι οι παραπάνω). 
Καλή καύση προϋποθέτει:  α) σωστή προετοιµασία και ………………. αέρα / καυσίµου 
β) σωστή ………………. αέρα / καυσίµου 
Ο έλεγχος της αναλογίας των ποσοτήτων αέρα / καυσίµου συµπληρώνεται µε µετρήσεις της 
……………………… των καπναερίων µε την βοήθεια αναλυτών. 
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78. Συµπληρώστε τα κενά (……..) στις ακόλουθες φράσεις:  
Ο κατασκευαστής δίνει το ……………… σφάλµα του οργάνου. 
Όλα τα µηχανικά θερµόµετρα προϋποθέτουν …………………… του αισθητηρίου µε το µέσο 
………………… που µετράµε τη θερµοκρασία του. 
Οι διακυµάνσεις θερµοκρασίας που βλέπουµε στα όργανα εξόδου είναι πολύ ………….. (µεγαλύτερες – 
µικρότερες) από τις πραγµατικές, όταν το σύστηµα µέτρησης (ΣΜ) είναι αργό σε σχέση µε την ……………. 
που αλλάζει η θερµοκρασία στο µέσον όπου µετράµε, ενώ είναι ……………….. µε αυτές του µέσου, όταν το 
ΣΜ είναι πολύ γρήγορο σε σχέση µε την …………….. αλλαγή θερµοκρασίας στο µέσο. 
Η µεταφορά θερµίδων από το σώµα Α στο γύρο χώρο είναι τόσο γρηγορότερη όσο 
α. ……………………… είναι η διαφορά θερµοκρασίας 
β. ……………………… είναι η εξωτερική επιφάνεια του σώµατος 
γ. ……………………… είναι η θερµική αντίσταση µε αίτια µόνωση, επικάθιση, κλπ. 
Αντιστοιχίστε τις διαπιστώσεις α, β, γ στα συµπεράσµατα κ. λ. µ. και ν. 

α. Συγκέντρωση Ο2 µεγαλύτερη απ’ ό,τι πρέπει , όχι CO κ. σωστή αναλογία 

β. Συγκέντρωση CO µεγαλύτερη απ’ ό,τι πρέπει, όχι Ο2 λ. λείπει αέρας 

γ. Συγκέντρωση CO και Ο2 µεγαλύτερη απ’ ό,τι πρέπει µ. περισσεύει αέρας 

 ν. κακή ανάµειξη αέρα / καυσίµου 

79. Επιλέξτε την σωστή από τις α~δ προτεινόµενες απαντήσεις. 
Το µαύρισµα του καπνού στην καµινάδα είναι συνέπεια παρουσίας: 

- α. µονοδειδίου  
- β. διοξειδίου 
- γ. κάρβουνου (αιθάλης) 
- δ. οξειδίων θειαφιού 

80. Συµπληρώστε τα κενά (……..) στις ακόλουθες φράσεις: 
Τη θερµοκρασία που σ’ αυτήν οι υδρατµοί των καυσαερίων πρωταρχίζουν να υγροποιούνται τη 
λέµε θερµοκρασία …………………………………… (να συµπληρωθεί το κενό) 
Η µικρότερη αποδεκτή θερµοκρασία εξόδου των καπναερίων είναι µεγαλύτερη από εκείνη των 
…………………………………… (να συµπληρωθεί το κενό) 
Στην καµινάδα λέβητα, αποφεύγουµε να πλησιάζουµε τη θερµοκρασία δρόσου γιατί οι µεταλλικές 
επιφάνειες κινδυνεύουν να …………………………….. (να συµπληρωθεί το κενό) 

81. Ποιες από τις επόµενες τιµές ταιριάζουν µε τους αντίστοιχους όρους: 
- α. υπερπίεση 5 at 
- β. υποπίεση 2 at 
- γ. κενό (-1,5) at 
- δ. απόλυτη πίεση 1at  
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82. ∆ίδεται ότι η διάµετρος της δεξαµενής είναι (2/ Π ) µέτρα και η µεταβολή στάθµης έχει κλίµακα 0:100%  
0-2 µέτρα γραµµικά και το χαρτί στο καταγραφικό τρέχει µε ταχύτητα 60mm την ώρα. 

 

83. Προτείνεται σειρά εκκίνησης και στάσης των Κ1-Κ6. Τι συνέπεια θα έχει η διακοπή / αστοχία του Κ5 και τι 
προτείνετε για διαδικασία αντίδρασης του προσωπικού; 

 

 

84. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε κάθε µια από τις ερωτήσεις: 
Σε οριζόντιο αγωγό ορισµένης διατοµής «S» µια ορισµένη παροχή Q ρευστού συνεπάγεται ορισµένη 
πτώση πίεσης ∆Ρ, αν η παροχή γίνει 2Q η αναγκαία πτώση πίεσης θα είναι: 
α. 2*∆Ρ 
β. 2* ]∆Ρ[  
γ. 4*∆Ρ 
δ. εξαρτάται  

85. Αν σε µετρητικό διάφραγµα µια παροχή 100m3/h προκαλεί ένα ∆Ρ=400mm ΣΝ, τότε ποια παροχή προκαλεί 
∆Ρ=900mm ΣΝ; 
α. 150 m3/h 
β. 225 m3/h 
γ. 400 m3/h 
δ. τίποτα από τα παραπάνω. 
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86. Ποιο από τα τρία σκίτσα αντιστοιχεί σε αγωγό µε υποπίεση; 

 

87. Ποιο από τα τρία σκίτσα αντιστοιχεί σε αγωγό µε υπερπίεση; 

 

88. Ποια η προϋπόθεση (δικαιολόγηση) για τη χρήση µέτρησης µε διαφορική πίεση για την µέτρηση στάθµης 
υγρού µιας δεξαµενής: 

- α. σταθερή ( αργά µεταβαλλόµενη) στατική πίεση χώρου. 
- β. σταθερή θερµοκρασία ρευστών. 
- γ. σταθερή ποιότητα (πυκνότητα) υγρού. 
- δ. τίποτα από τα α-γ. 
- ε. όλα τα α-γ. 

89. Ποιες (λεκτικά ή και µε σκίτσα / σκαριφήµατα) είναι οι µέθοδοι µέτρησης ταχύτητας; 
90. Πώς µπορεί να γίνει ανίχνευση ενός αντικειµένου (λεκτικά ή και µε σκίτσα / σκαριφήµατα) από: α) αδρανές 

υλικό  
β) Fe, γ) από AL; 

91. Με ποιες µεθόδους µπορούµε να µετρήσουµε την ταχύτητα περιστροφής σε ένα άξονα; 
92. Ποιους βασικούς τύπους µανοµέτρων γνωρίζετε και πώς λειτουργούν (λεκτική περιγραφή ή και µε σκίτσα / 

σκαρίφηµα); 
93. Απαντήστε συνοπτικά σε 2 από τις επόµενες 3 (βαθµολογικά ισότιµες) ερωτήσεις: 

α) Τι είναι τα RTD και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά τους; 
β) Τι συµπεριφορά παρουσιάζει σε ένα θερµίστορ η αντίστασή του στην αύξηση της θερµοκρασίας του; 
γ) Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των θερµίστορ; 

94. Απαντήστε συνοπτικά στις 2 επόµενες ερωτήσεις: 
α) Σε ποια φαινόµενα στηρίζονται κυρίως οι φωτοµετατροπείς; 
β) Ποιο είναι το σύµβολο της φωτοαντίστασης; 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ : ΟΜΑ∆Α Η 
 

1. Τι εννοούµε µε τον όρο τεχνολογία Ηλεκτρονικών ισχύος και ποιες οι εφαρµογές της; 
2. Να σχεδιαστεί το κύκλωµα οδήγησης ενός ρελαί συνεχούς ρεύµατος µέσω τρανζίστορ (τύπου NPN ή τύπου 

PNP ή τύπου MOSFET - N channel) και να σχολιαστεί σύντοµα ο τρόπος λειτουργίας. 
3. Από το φύλλο δεδοµένων της διόδου 1N4148 Να βρεθούν: 

α. Το µέγιστο ρεύµα ορθής φοράς. 

β. Τη µέγιστη τάση ανάστροφης φοράς. 

γ. Η µέγιστη θερµοκρασία επαφής. 

δ. Η µέγιστη χωρητικότητά της. 
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. 
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4. Σας δίνεται το παρακάτω κύκλωµα και ζητείται: 
α) Τι είδους κύκλωµα είναι αυτό; 

β) Να περιγράψετε συνοπτικά τη λειτουργία του κυκλώµατος αυτού.  

 

 

5. Να περιγραφεί ο µηχανισµός που ενεργεί µια δίοδος, όταν αυτή χρησιµοποιείται σαν δίοδος ελεύθερης 
ροής σε ηλεκτρονικά κυκλώµατα ισχύος που διακόπτουν επαγωγικά φορτία. Να αναφερθούν δύο 
περιπτώσεις εφαρµογών που απαιτούν δίοδο ελεύθερης ροής. 

6. Να σχεδιαστεί ένα κύκλωµα οδήγησης ενός τρανζίστορ (ΝΡΝ) ή ενός MOSFET - N channel χωρίς 
γαλβανική προστασία κατάλληλο για γρήγορες διακοπές και να σχολιαστεί σύντοµα ο τρόπος λειτουργίας 
του. 

7. Να σχεδιαστεί ένα κύκλωµα για τον έλεγχο της λειτουργίας ενός Thyristor τύπου (GTO) µε σύντοµη 
περιγραφή των βασικών εφαρµογών του. 

8. Να σχεδιαστούν τα σύµβολα και να αναφερθούν οι βασικές εφαρµογές των παρακάτω ηλεκτρονικών 
στοιχείων: 
α) ∆ίοδος zener 

β) ∆ίοδος Diac 

γ) Thyristor 

δ) Triac 

9. Πού χρησιµοποιούνται οι δίοδοι LED, οι δίοδοι IRED (Emitters), οι φωτοδίοδοι (Detectors) και πώς 
συνδέονται σε DC τάσεις; 

10. Να σχεδιαστεί η µορφή των χαρακτηριστικών καµπυλών των φωτοαντιστάσεων, των θερίστορς (NTC ή 
PTC), και να περιγραφεί ο τρόπος που συνδέονται σε DC τάσεις. 

11. Να σχεδιαστεί το απλοποιηµένο ισοδύναµο κύκλωµα ενός φωτοβολταϊκού κυττάρου (στοιχείου) 
διαστάσεων (10x10 cm) το οποίο θα αποτελείται από µια πηγή ρεύµατος (Iph) µε πυκνότητα ρεύµατος σε 
πλήρη ηλιοφάνεια (30mA/cm2), η οποία πηγή θα ελέγχεται από µια δίοδο ικανότητας ID � Ιph και το 
σύστηµα θα τροφοδοτεί ένα φορτίο µε ρεύµα IL. Στη συνέχεια µε χρήση της σχέσης IL = Iph - ID και των 
χαρακτηριστικών (I-V) της πηγής ρεύµατος και της διόδου, να σχεδιαστεί η (Ι-V) χαρακτηριστική του 
φωτοβολταϊκού κυττάρου. 
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12. ∆ίδεται το επόµενο κύκλωµα. Από τα Data Sheets του φωτοτρανζίστορ έχουµε, για ακτινοβολία 
πρόσπτωση 0,5mV/cm2, ρεύµα Ic=0,5mA. Αν Vcc=+10V και Rc=1KΩ. Να υπολογισθεί η τάση εξόδου. 

 

13. Να σχεδιαστούν και να σχολιαστούν τα µειονεκτήµατα – πλεονεκτήµατα δύο τρόπων προστασίας από 
ανάστροφη τάση σε συσκευές που λειτουργούν µόνο µε συνεχές ρεύµα. 

14. Να σχεδιαστεί ένα κύκλωµα οδήγησης ενός τρανζίστορ τύπου ΝΡΝ ή ενός MOSFET από κύκλωµα παλµών 
ύψους 24 VDC µέσο οπτοσυζευτή (optocoupler) τύπου 4Ν37 ή CNY17. 

15. Να σχεδιαστεί το κύκλωµα οπτικού συζεύκτη έστω τύπου 4Νxx ή CNYxx και να περιγραφεί συνοπτικά η 
λειτουργία του. 

16. Ποια είναι η ισχύς απωλειών (PD) σε µια δίοδο πυριτίου, σε ένα τρανζίστορ ΡΝΡ και σε ένα διακοπτικό 
MOSFET µε γνωστή την αντίσταση (RON). Ποια σχέση συνδέει την ισχύ απωλειών µε τις θερµοκρασίες 
επαφής ηµιαγωγού (ΤJ) και περιβάλλοντος (Τα) για µια δεδοµένη τιµή θερµικής αντίστασης (Θ=∆Τ/∆ΡD) 
της ψήκτρας απαγωγής θερµότητας προς το περιβάλλον; 

17. Να σχεδιαστεί µε Τ.Ε. το απλοποιηµένο κύκλωµα του µετατροπέα ρεύµατος σε τάση. 
18. Να σχεδιαστεί το κύκλωµα που στην είσοδό του δέχεται µία ηµιτονική  τάση µε πλάτος Umax=15V και στην 

έξοδο του δίνει την ακόλουθη: 

 

19. Αν έχετε στη διάθεσή σας υλικά όπως: 
- διάφορες τυποποιηµένες αντιστάσεις 1/4 W, 5% 

- διάφορες τυποποιηµένες διόδους (ΙN 4148, IN 4001) 

- διάφορα τυποποιηµένα τρανζίστορ (BC 337, BC 327, TIP 41, TIP 42) 

- µια πηγή τάσης 12VDC 

τότε να σχεδιαστεί το κύκλωµα µιας πύλης YES µε επιλογή των κατάλληλων τυποποιηµένων υλικών έτσι 
ώστε στην έξοδο της πύλης να υπάρχει σαν φορτίο ως προς γη ένα LED το οποίο να διαρρέεται από ρεύµα 7 
έως 20 mA ή ένα ρελαί DC µε αντίσταση πηνίου 240 Ω. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 64 από 87 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

20. Αν έχετε στη διάθεσή σας υλικά όπως: 
- διάφορες τυποποιηµένες αντιστάσεις 1/4 W, 5% 

- διάφορες τυποποιηµένες διόδους (ΙN 4148, IN 4001) 

- διάφορα τυποποιηµένα τρανζίστορ (BC 337, BC 327, TIP 41, TIP 42) 

- µια πηγή τάσης 12VDC 

τότε να σχεδιαστεί το κύκλωµα µιας πύλης NOT µε επιλογή των κατάλληλων τυποποιηµένων υλικών έτσι 
ώστε στην έξοδο της πύλης να υπάρχει σαν φορτίο ως προς γη ένα LED το οποίο να διαρρέεται από ρεύµα 7 
έως 20 mA ή ένα ρελαί DC µε αντίσταση πηνίου 240 Ω. 

21. Αν έχετε στη διάθεσή σας υλικά όπως: 
- διάφορες τυποποιηµένες αντιστάσεις 1/4 W, 5% 

- διάφορες τυποποιηµένες διόδους (ΙN 4148, IN 4001) 

- διάφορα τυποποιηµένα τρανζίστορ (BC 337, BC 327, TIP 41, TIP 42) 

- µια πηγή τάσης 12VDC 

τότε να σχεδιαστεί το κύκλωµα µιας πύλης AND µε επιλογή των κατάλληλων τυποποιηµένων υλικών έτσι 
ώστε στην έξοδο της πύλης να υπάρχει σαν φορτίο ως προς γη ένα LED το οποίο να διαρρέεται από ρεύµα 7 
έως 20 mA ή ένα ρελαί DC µε αντίσταση πηνίου 240 Ω. 

22. Αν έχετε στη διάθεσή σας υλικά όπως: 
- διάφορες τυποποιηµένες αντιστάσεις 1/4 W, 5% 

- διάφορες τυποποιηµένες διόδους (ΙN 4148, IN 4001) 

- διάφορα τυποποιηµένα τρανζίστορ (BC 337, BC 327, TIP 41, TIP 42) 

- µια πηγή τάσης 12VDC 

τότε να σχεδιαστεί το κύκλωµα µιας πύλης OR µε επιλογή των κατάλληλων τυποποιηµένων υλικών έτσι ώστε 
στην έξοδο της πύλης να υπάρχει σαν φορτίο ως προς γη ένα LED το οποίο να διαρρέεται από ρεύµα 7 έως 
20 mA ή ένα ρελαί DC µε αντίσταση πηνίου 240 Ω. 

23. Αν έχετε στη διάθεσή σας υλικά όπως: 
- διάφορες τυποποιηµένες αντιστάσεις 1/4 W, 5% 

- διάφορες τυποποιηµένες διόδους (ΙN 4148, IN 4001) 

- διάφορα τυποποιηµένα τρανζίστορ (BC 337, BC 327, TIP 41, TIP 42) 

- µια πηγή τάσης 12VDC 

τότε να σχεδιαστεί το κύκλωµα µιας πύλης NAND µε επιλογή των κατάλληλων τυποποιηµένων υλικών έτσι 
ώστε στην έξοδο της πύλης να υπάρχει σαν φορτίο ένα LED το οποίο να διαρρέεται από ρεύµα 7 έως 20 mA 
ή ένα ρελαί DC µε αντίσταση πηνίου 240 Ω. 
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24. Αν έχετε στη διάθεσή σας υλικά όπως: 
- διάφορες τυποποιηµένες αντιστάσεις 1/4 W, 5% 

- διάφορες τυποποιηµένες διόδους (ΙN 4148, IN 4001) 

- διάφορα τυποποιηµένα τρανζίστορ (BC 337, BC 327, TIP 41, TIP 42) 

- µια πηγή τάσης 12VDC 

τότε να σχεδιαστεί το κύκλωµα µιας πύλης NOR µε επιλογή των κατάλληλων τυποποιηµένων υλικών έτσι 
ώστε στην έξοδο της πύλης να υπάρχει σαν φορτίο ως προς γη ένα LED το οποίο να διαρρέεται από ρεύµα 7 
έως 20 mA ή ένα ρελαί DC µε αντίσταση πηνίου 240 Ω. 

25. Σ’ ένα σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας µε αναστροφέα (DC/AC) βαθµού απόδοσης 80% τροφοδοτούµε 
ένα φορτίο 220V/96W, ο αναστροφέας τροφοδοτείται από συστοιχία µπαταριών 12V µε ονοµαστική 
χωρητικότητα Q = 100 Ah. Αν το επιτρεπόµενο βάθος εκφόρτισης των µπαταριών είναι 30 % να 
υπολογιστεί ο επιτρεπόµενος χρόνος της λειτουργίας του φορτίου. 

26. Στο παρακάτω κύκλωµα φαίνεται η σύνδεσµολογία του IC555 σαν γεννήτρια τετραγωνικών παλµών 
(αυτοδιεγειρόµενος πολύδονητής), για το οποίο δίνονται: 
C1=0,1µF   ,    C2=0,01µF 

Ο χρόνος που η κυµατοµορφή εξόδου του IC παραµένει σε High στάθµη τάσης 3,6ms 

Ο χρόνος που η κυµατοµορφή εξόδου του IC παραµένει σε LOW στάθµη τάσης 0,3ms 

∆ίνεται επίσης: 

 

ton=0,693 (R1+R2)*C1 

toff=0.693*R2*C1 

ton+toff=T 
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Να υπολογισθούν: 
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1. Η τιµή της αντίστασης R1 

2. Η τιµή της αντίστασης R2 

3. Η περίοδος της κυµατοµορφής εξόδου του IC 

4. Η συχνότητα της κυµατοµορφής εξόδου του IC 

5. Ο κύκλος εργασίας (duty cycle) της κυµατοµορφής εξόδου του IC 

27. ∆ώστε συνοπτική περιγραφή, συνολικό κέρδος σε ένταση, κύρια χαρακτηριστικά και ονοµασία στην 
ακόλουθη διάταξη: 

 

 

28. Ποιο πρόβληµα επιλύει η σύνδεση κοινού συλλέκτη (CC) (ακόλουθος εκποµπού), σχετικά µε τη 
προσαρµογή φορτίων; 

29. Να σχεδιαστεί µια µη ελεγχόµενη τριφασική διάταξη ανόρθωσης µισού κύµατος Ποια η µορφή της τάσης 
στο φορτίο; 

30. Να σχεδιαστεί µια µη ελεγχόµενη τριφασική διάταξη ανόρθωσης πλήρους κύµατος. Ποια η µορφή της 
τάσης στο φορτίο; 

31. Να σχεδιαστεί µια µη ελεγχόµενη µονοφασική διάταξη ανόρθωσης µισού κύµατος Ποια η µορφή της τάσης 
στο φορτίο; 

32. Να σχεδιαστεί µια µη ελεγχόµενη µονοφασική διάταξη ανόρθωσης πλήρους κύµατος . Ποια η µορφή της 
τάσης στο φορτίο; 

33. Τι είναι µετατροπείς συνεχούς τάσης (DC CHOPPERS) και ποιες οι εφαρµογές τους; 
34. Ένα τροφοδοτικό ισχύος (Power Supply) µε είσοδο 230V/50Hz µάς παρέχει στην έξοδό του δυο 

ανεξάρτητες τάσεις (12 V/50Hz και 24VDC σταθεροποιηµένη). Να περιγραφεί και να σχεδιαστεί η 
γενική διάταξη των απαραίτητων βαθµίδων του τροφοδοτικού. 

35. Με ποιους τρόπους προστατεύουµε επαφές και ηµιαγωγούς (τρανζίστορ, θυρίστορ, κλπ) που οδηγούν 
ρελαί στο DC ή το AC, από τι προστατεύονται οι επαφές. 

36. Αν σε τριφασικό επαγωγικό κινητήρα ο µετατροπέας ρύθµισης των στροφών µε συχνότητα 50 Hz 
τροφοδοτεί τις φάσεις κατάλληλα µε τάσεις 250V και οι στροφές του µαγνητικού πεδίου είναι 1500/min, τότε 
να υπολογισθούν η επιτρεπόµενη τάση των φάσεων µε συχνότητα 10 Hz και η ταχύτητα του στρεφόµενου 
πεδίου, για να παραµένει η ροπή στον άξονα περίπου σταθερή. 
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37. Ένα τροφοδοτικό ΑC /DC παρέχει στη έξοδό του µια κυµατοµορφή που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Αν 
ένα βολτόµετρο κινητού πηνίου δείχνει τιµή τάσης U= 14V, να υπολογιστεί η επί της % διακύµανση της 
τάσης τροφοδοτικού (riple percentage). 

 

38. Με ποιο τρόπο σήµερα, επιτυγχάνουµε ρύθµιση στροφών στους τριφασικούς επαγωγικούς κινητήρες, που 
συνδέονται σε µονοφασικό δίκτυο; Να σχεδιαστούν τυπικές χαρακτηριστικές τάσης - στροφών και ροπής - 
στροφών. 

39. Να περιγραφεί και να σχεδιαστεί η γενική διάταξη των βαθµίδων ενός µετατροπέα AC/DC/ AC για τη 
ρύθµιση των στροφών σε τριφασικούς επαγωγικούς κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα που συνδέονται 
σε µονοφασικό δίκτυο. 

40. Να σχεδιαστεί ένας µετατροπέας (DC/DC) τύπου (step down ή chopper) µε τάση εισόδου (UI) και τάση 
εξόδου (U0). Ποιες βασικές σχέσεις ισχύουν κατά τη λειτουργία του; 

41. Να υπολογιστεί η τάση εξόδου σ’ ένα µετατροπέα DC/DC για υποβιβασµό τάσης, αν η τάση εισόδου είναι 
25VDC και το διακοπτικό του παραµένει ανοικτό για χρόνο toff =40µsec ενώ η συχνότητα λειτουργίας του 
είναι f= 20kHz. 

42. Να σχεδιαστεί ένας µετατροπέας DC/DC τύπου (step up). Ποιες βασικές σχέσεις ισχύουν κατά τη 
λειτουργία του; 

43. Να σχεδιαστεί το κύκλωµα ισχύος µε τεχνολογία διπολικών τρανζίστορς, ενός µετατροπέα για την οδήγηση 
ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα µε βραχυκυκλωµένο δροµέα σε σύνδεση αστέρος, µε τροφοδοσία 
από µονοφασικό δίκτυο. 

44. Να σχεδιαστεί το κύκλωµα ισχύος µε τεχνολογία µονοπολικών τρανζίστορς MOSFET N-channel, ενός 
µετατροπέα για την οδήγηση ενός τριφασικού επαγωγικού κινητήρα κλωβού σε σύνδεση (Υ), µε 
τροφοδοσία, από ένα τριφασικό δίκτυο. 

45. Στη συνδεσµολογία του σχήµατος µεταξύ των σηµείων Α και Β τοποθετείται ένα γραµµικό ποτενσιόµετρο 
αντίστασης (R) του οποίου η θέση του δροµέα βάζει στο τµήµα (Α Χ) µια αντίσταση RX = R . X (όπου Χ = 
µεταβλητή θέσης µε τιµές από ( 0 ) στη θέση (Α) έως (1) στη θέση ( Β) . Να βρεθεί η σχέση µεταξύ της 
τάσης του βολτοµέτρου (UB) και της θέσης (Χ) του ποτενσιόµετρου και να γίνει η γραφική παράστασή της 
σε κατάλληλα βαθµονοµηµένους άξονες, αν είναι γνωστό ότι: R1 = R2 = R/2 και Ur = 12V 
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46. Ποια η συνδεσµολογία, τα χαρακτηριστικά, η χρησιµότητα και τα χαρακτηριστικά κυκλώµατος τελεστικού 
ενισχυτή µε σχέση εξόδου / εισόδου Vo=Vi; 

47. Ένα διπολικό transistor τύπου ΝΡΝ σε συνδεσµολογία κοινού εκποµπού (CE) µε κέρδος ρεύµατος βdc 
=100 οδηγεί ένα ρελαί µε αντίσταση πηνίου R= 400 Ohm.Aν η ελάχιστη τάση για σωστή έλξη του ρελαί 
είναι 20V, τότε να υπολογιστεί η µέγιστη τιµή της αντίστασης στη βάση (RB) του transistor, όταν η τάση 
τροφοδοσίας ειναιVcc =24V. Ακόµη να υπολογιστεί η ισχύς απωλειών πάνω στο transistor και να 
σχεδιάσετε το κύκλωµα µε προστασία από υπερτάσεις. (Υποθέστε ότι VBE = 0,7 V και ότι η (RB) οδηγείται 
από την Vcc). 

48. Να σχεδιαστεί η γενική διάταξη των βαθµίδων ενός παλµοτροφοδοτικού και να περιγραφεί συνοπτικά η 
λειτουργία κάθε βαθµίδος. 

49. Ποια είναι τα βασικότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των παλµοτροφοδοτικών σε σχέση µε τα 
γραµµικά τροφοδοτικά; 

50. Ποιες είναι οι απαραίτητες βαθµίδες ενός παλµοτροφοδοτικού για τον έλεγχο της τάσης εξόδου µε τη 
µέθοδο διαµόρφωσης εύρους παλµών (PWM); 

51. Να σχεδιαστεί και να δικαιολογηθεί η µορφή της µεταβολής της τάσης φορτίου (UL) στο παρακάτω 
κύκλωµα, συναρτήσει της τάσης τροφοδοσίας (US) η οποία µπορεί να µεταβάλλεται από 0V έως 20V. 

 

 

 

52. Να σχεδιαστεί και να δικαιολογηθεί η µορφή της µεταβολής της τάσης φορτίου (UL) στο παρακάτω 
κύκλωµα, συναρτήσει της τάσης τροφοδοσίας (US) η οποία µπορεί να µεταβάλλεται από 0V έως 20V. 
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53. Σας δίνεται το παρακάτω κύκλωµα και η καµπύλη αντίστασης – θερµοκρασίας ενός θερµίστορ. 

 

Αν το κέρδος του ΤΕ είναι: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=
Ri
R

A F , να βρείτε την τάση εξόδου (V0) µε το θερµίστορ στους 50οC 

54. Να σχεδιαστεί και να σχολιαστεί απλά ένα κύκλωµα για την παραγωγή τετραγωνικών παλµών µε 
δυνατότητα µεταβλητού duty cycle από 0% µέχρι 100% περίπου. 

55. ∆ώστε την αντιστοιχία των κυκλωµάτων α, β, γ, δ και των λειτουργιών Λ1, Λ2, Λ3, Λ4. 
Λ1: περιορισµός τάσης εισόδου Κ σε (=+,-) λίγες εκατοντάδες mV. 

Λ2: περιορισµός V εισόδου Κ σε Vz. 

Λ3: περιορισµός τάσης εισόδου του Κ από +Vz έως –Vz. 

Λ4: προστασία Κ από σήµατα εισόδου ανάστροφης πολικότητας. 
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56. Ποια θα είναι περίπου η αναµενόµενη µορφή του παλµογραφήµατος µεταξύ των σηµείων Α και Β στην 
παρακάτω διάταξη ανίχνευσης στροφών, όταν ο αδιαφανής δίσκος µεταξύ ποµπού και δέκτη φέρει δύο 
οπές και περιστρέφεται µε ταχύτητα 600 RPM; 

 

 

57. Τι εκφράζει και τι τάξης µεγέθους είναι ο αριθµός που υπολογίζεται όπως ορίζει το επόµενο σχήµα και ο 
αντίστοιχος τύπος αν: 

|Vc|=15V   ,    |e|=1,5mV 

 

 

58. Στην παρακάτω διάταξη διαµόρφωσης παλµών κατά πλάτος (PWM) να σχεδιαστεί η µορφή της τάσης 
εξόδου για X=0,5 και του duty cycle συναρτήσει της θέσης Χ (0 �X �1) του δροµέα του ποτενσιόµετρου. 

 

59. Να σχεδιαστούν και να σχολιαστούν σύντοµα οι βαθµίδες που πρέπει να έχει ένα UPS 12V DC/220V 
AC/50Hz και µε on – line τρόπο λειτουργίας του φορτίου (το φορτίο παραµένει συνέχεια υπό τάση). 
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60. Σε ένα µετατροπέα DC/DC step down η τάση εισόδου είναι V1=400V µε συχνότητα λειτουργίας του 
διακοπτικού ισχύος ίση µε f=20KHz. Αν επιθυµούµε στην έξοδο να υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας 
ωµικού φορτίου τάσης U0=200V µε ισχύ 2000W τότε να εκτιµηθούν οι τιµές L (mH) και C (µF) του φίλτρου 
το οποίο θα εξασφαλίζει διακύµανση τάσης (1%) και ρεύµατος 20%. 

61. Στο παρακάτω κύκλωµα δίδονται: 
U1= 25mV 

U2= -45mV 

U3= 10mV 

R1=R2=R3=RF=100KΩ 

 

Να υπολογισθεί η τάση εξόδου.  

62. Να αποδειχτεί ότι στην πηγή ρεύµατος του παρακάτω σχήµατος η τιµή του ρεύµατος IL είναι ανεξάρτητος 

της αντίστασης φορτίου RL, δηλαδή ότι ισχύει: 
R
U

I I
L =  
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΟΜΑ∆Α Σ 
1. Αν µετρητής καταπόνησης χαρακτηρίζεται από σταθερά 

10
1

Ro
∆R

=  για µεταβολή της καταπόνησης του φορέα 

κατά 50Τ. Ποιο από τα ακόλουθα ζευγάρια αριθµών αντιστοιχεί στην τάση διαγωνίου της γέφυρας που 

ακολουθεί, για την καταπόνηση αυτή των 50Τ; ∆ίνεται ότι Ro=600 Ohm και ο λόγος 
Ro
∆R  είναι 

10
1

+  για 

καταπόνηση 
↓
↑  και 

10
1

−  για καταπόνηση 
↑
↓ . 

Τάση διαγωνίου (mV) = Vδ= 

α1 = +120 mV 

α2 = -120 mV 

α1 = +120 mV 

α1 = +120 mV 
 

 

2. Εξηγήστε σε συντοµία πώς µε το συνδυασµό ενός κλειστού και ενός ανοικτού κυκλώµατος ελέγχου έχουµε 
βελτίωση της απόκρισης εκµεταλλευόµενοι κατάλληλα δυο κατάλληλες µεταβλητές διαταραχής του 
συστήµατος. (∆ώστε παράδειγµα: π.χ. από τον έλεγχο στάθµης µιας δεξαµενής) 

3. Να περιγραφεί σε συντοµία µια διάταξη ελέγχου - ρύθµισης θερµοκρασίας δύο σηµείων. 
4. Να περιγραφεί σε συντοµία µια διάταξη ελέγχου - ρύθµισης θερµοκρασίας τριών σηµείων. 
5. Να εξηγήστε σύντοµα µε τη βοήθεια ενός παραδείγµατος τι είναι η αναλογική περιοχή και τι η παραµένουσα 

ρυθµιστική απόκλιση σε ένα ρυθµιστή τύπου (Ρ). 



  

 
 

 
 

Σελίδα 73 από 87 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

6. Με βάση την ακόλουθη καταγραφή της στάθµης (σε κλίµακα 0 - 2 µέτρα <-> 0 -100%) µιας κυλινδρικής 
δεξαµενής η οποία έχει εσωτερική διάµετρο (20/π) µέτρα, υπολογίστε και σχεδιάστε την αντίστοιχη καθαρή 
µεταβολή (αλγεβρική): 

- της παροχής εισόδου σε m3/h και 

- της ποσότητας του ρευστού σε m3 που είναι στις 9.30΄ µέσα στη δεξαµενή 

 

7. Τι συµπεραίνετε από την παρακάτω καταγραφή θερµοκρασίας που έχει εκτελεστεί µε αισθητήριο ΡΤ 100; 
Πώς θα είχε εξελιχθεί (φυσιολογικά) η καταγραφή, αν το αισθητήριο ήταν θερµοζεύγος Νικελίου / Χρωµίου - 
Νικελίου και είχε συµβεί το ίδιο φαινόµενο που συµπεράνατε πριν; Ποιο από τα δύο αισθητήρια ΡΤ 100 ή 
θερµοζεύγος κρίνετε ότι εξασφαλίζει περισσότερο την εγκατάσταση από πλευρά υπερθέρµανσης σε 
παρόµοιες αστοχίες; 
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8. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω δύο στοιχεία διεργασιών και δώστε την «βηµατική απόκριση» των στοιχείων 
αυτών (Yt για βηµατικη µεταβολή της Xt). 

  

9. Οι καµπύλες β και γ αποτελούν τις βηµατικές αποκρίσεις της «αυτόµατης» εξόδου ενός αναλογικού ελεγκτή 
για την συγκεκριµένη XW(t), του οποίου όµως η έξοδος δεν επενεργεί κατά την περίοδο δοκιµής στα όργανα 
ελέγχου (άρα η µέτρηση m και άρα η απόκλιση XW=m-SP δεν µεταβάλλονται σε συνεπεία της Υt). 
α) Πώς χαρακτηρίζεται ως προς την δυναµική συµπεριφορά του ο ελεγκτής αυτός; Τι είναι τα µεγέθη Χw 

,Υ, Α, Το, και Τ1 ; (∆ώστε τις αντίστοιχες ονοµασίες) 

β) Τι µορφή θα έχει η καµπύλη γ σε έναν ελεγκτή µε δυναµική συµπεριφορά τύπου ΡΙ; 
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10. Οι καµπύλες β και γ αποτελούν τις βηµατικές αποκρίσεις της «αυτόµατης» εξόδου ενός αναλογικού ελεγκτή 
για την συγκεκριµένη XW(t), του οποίου όµως η έξοδος δεν επενεργεί κατά την περίοδο δοκιµής στα όργανα 
ελέγχου (άρα η µέτρηση m και άρα η απόκλιση XW=m-SP δε µεταβάλλονται σε συνεπεία της Υt) 
α) Πώς χαρακτηρίζεται ως προς την δυναµική συµπεριφορά του ο ελεγκτής αυτός; Τι είναι τα µεγέθη Χw ,Υ, 

Α, VA Τε, και Τ1; (∆ώστε τις αντίστοιχες ονοµασίες) 

β) Τι µορφή θα έχει η καµπύλη γ σε έναν ελεγκτή µε δυναµική συµπεριφορά τύπου Ι; 
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11. Οι καµπύλες β και γ αποτελούν τις βηµατικές αποκρίσεις της «αυτόµατης» εξόδου ενός αναλογικού ελεγκτή 
για την συγκεκριµένη XW(t), του οποίου όµως η έξοδος δεν επενεργεί κατά την περίοδο δοκιµής στα όργανα 
ελέγχου (άρα η µέτρηση m και άρα η απόκλιση XW=m-SP δεν µεταβάλλονται σε συνεπεία της Υt) 

α) Πώς χαρακτηρίζεται ως προς την δυναµική συµπεριφορά του ο ελεγκτής αυτός; Τι είναι τα µεγέθη Χw 
,Υ, Α, VA Τε, και Τ1; (∆ώστε τις αντίστοιχες ονοµασίες) 

β) Τι µορφή θα έχει η καµπύλη γ εαν Τ1=0; 

 

12. Στο κύκλωµα, του ΤΕ, του σχήµατος να αποδείξετε ότι η τιµή του ρεύµατος iL είναι ανεξάρτητη από την 
αντίσταση ZL. 
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13. Στο κύκλωµα, του ΤΕ, του σχήµατος να αποδείξετε ότι η τιµή της τάσης UA είναι ανάλογος της τιµής του 
ρεύµατος iS. 

 

 

14. Στο κύκλωµα του ΤΕ να εκφράσετε την τάση εξόδου UA ως συνάρτηση της τάσης εισόδου Ui. Τι συµπέρασµα 
συνάγετε από τη σχέση αυτή; Tι συµβαίνει, όταν διπλασιαστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή C ή αντίστοιχα 
διπλασιαστεί η τιµή της αντίστασης R, χωρίς αλλαγή της C; 

 

 

 

15. Στο κύκλωµα του ΤΕ να εκφράσετε την τάση εξόδου UA ως συνάρτηση της τάσης εισόδου Ui. Τι 
συµπέρασµα συνάγετε από τη σχέση αυτή; Τι συµβαίνει, όταν διπλασιαστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή C ή 
αντίστοιχα διπλασιαστεί η τιµή της αντίστασης R, χωρίς αλλαγή της C; 
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16. Στο παρακάτω σχήµα παριστάνεται ένα σύστηµα ελέγχου της τάσης της γεννήτριας. Να δώσετε το Block- 
διάγραµµα του συστήµατος. Τι θα συµβεί, αν κοπεί ο αγωγός ανάδρασης; 

 

17. Στο σχήµα παριστάνεται σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου της στάθµης του υγρού µιας δεξαµενής. 
α) Εξηγήστε τι είναι κάθε ένα από τα στοιχεία που αριθµούνται στο σχήµα 

β) Κατασκευάστε το Block-διάγραµµα του συστήµατος και επάνω στο διάγραµµα σηµειώστε το φυσικό 
µέγεθος στην είσοδο και αντίστοιχα στην έξοδο κάθε βαθµίδας όπως και τις µονάδες µέτρησης αυτών. 
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18. Στο σχήµα παριστάνεται σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου της στάθµης του υγρού µιας δεξαµενής. Τι θα συµβεί, 
αν κοπεί ο αγωγός που συνδέει το στοιχείο 6 µε το στοιχείο 7; Πώς θα αντιληφθούµε τη βλάβη αυτή; 

 

19. Στο σχήµα παριστάνεται σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου της θερµοκρασίας ενός ρευστού σ’ έναν αγωγό. 
α) Εξηγήστε τι είναι κάθε ένα από τα στοιχεία που αριθµούνται στο σχήµα 

β) Κατασκευάστε το Block - διάγραµµα του συστήµατος και επάνω στο διάγραµµα σηµειώστε το φυσικό 
µέγεθος στην είσοδο και αντίστοιχα στην έξοδο κάθε βαθµίδας όπως και τις µονάδες µέτρησης αυτών. 
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20. Στο σχήµα παριστάνεται σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου της θερµοκρασίας ενός ρευστού σ’ έναν αγωγό. Τι θα 
συµβεί αν κοπεί ο αγωγός που συνδέει το στοιχείο 8 µε το στοιχείο 9; Πώς θα αντιληφθούµε τη βλάβη αυτή; 

 

 

21. Στο σχήµα παριστάνεται σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου της ροής ρευστού σ’ έναν αγωγό. 
α) Εξηγήστε µε συντοµία τι είναι κάθε ένα από τα στοιχεία που αριθµούνται στο σχήµα. 

β) Κατασκευάστε το Block-διάγραµµα του συστήµατος και επάνω στο διάγραµµα αυτό σηµειώστε το 
φυσικό µέγεθος στην είσοδο και αντίστοιχα στην έξοδο κάθε βαθµίδας όπως και τις µονάδες µέτρησής 
αυτών. 
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22. Στο σχήµα παριστάνεται σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου της ροής ρευστού σ’ έναν αγωγό. Τι θα συµβεί, αν 
κοπεί ο αγωγός που συνδέει το στοιχείο 6 µε το στοιχείο 7; Πώς θα αντιληφθούµε τη βλάβη αυτή; 

 

23. Στον αγωγό του σχήµατος ρέει νερό και στο σηµείο ∆ εκρέει στην ατµόσφαιρα µε ταχύτητα 
περίπου 1m/s. H διαφορά ύψους στο µανοµετρικό σωλήνα υδραργύρου είναι έχει σχέση όπως στο σχήµα. 
Από την παρατήρηση του σχήµατος να διαπιστώσετε αν είναι σωστά σχεδιασµένη η στάθµη του υδραργύρου 
στον µανοµετρικό σωλήνα. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
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24. Στο διάγραµµα παριστάνεται η µεταβολή µιας PTC-αντίστασης ως συνάρτηση της θερµοκρασίας. 
α) Από την παρατήρηση του διαγράµµατος να συµπεράνετε τη σηµασία των χαρακτηριστικών τιµών των 

θερµοκρασιών ΤΑ, ΤΝ, ΤΕ 

β) Από το διάγραµµα βρείτε την τιµή της αντίστασης αυτής και υπολογίστε την ευαισθησία της στη θέση Θ 
125οC. 

 

25. Στο κύκλωµα του συγκριτή, του παρακάτω σχήµατος, το αισθητήριο RT είναι µια NTC-Αντίσταση. Τι θα 
συµβεί στο LED, στην έξοδο του συγκριτή, αν ο κλάδος του αισθητηρίου, για οποιοδήποτε λόγο, 
βραχυκυκλωθεί ή διακοπεί; 

 

26. Σε ποιες περιπτώσεις πλεονεκτεί η χρήση επαγωγικών αισθητηρίων ως αισθητήρια θέσης και σε ποιες 
χωρητικών; Αναφέρετε παραδείγµατα εφαρµογής στη πράξη. 

27. Σε ποια αρχή λειτουργίας στηρίζονται: 
α) Τα ροόµετρα τουρµπίνας 

β) Τα ροόµετρα διαφοράς πίεσης 

γ) Τα ηλεκτροµαγνητικά ροόµετρα 
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28. Για τον υπολογισµό της επιµήκυνσης της δοκού του σχήµατος, µήκους 60cm, που καταπονείται σε κάµψη, 
χρησιµοποιείται η διπλανή γέφυρα δύο αντιστάσεων παραµόρφωσης (DMS)µε σταθερά Κ=2. Η τάση 
τροφοδοσίας είναι Ui =20V. Aν η τιµή της τάσης Ua που µετριέται είναι 20mV, να υπολογίσετε την 

επιµήκυνση της δοκού. ∆ίδεται : εK
R
R

=
∆

 
Ι
∆Ι

=ε  

 

 

Υπολογισµός επιµήκυνσης µε αντιστάσεις 
παραµόρφωσης 

29. Περιγράψτε τις φάσεις για το συντονισµό και τη θέση σε λειτουργία ενός ελεγκτή µε δυναµική συµπεριφορά 
τύπου PID. 

30. Στη διάταξη του σχήµατος παριστάνεται βιοµηχανική διαδικασία ελέγχου του λόγου FA/FB. Αν στην 
διαδικασία αυτή παράγεται χρώµα στο οποίο το κίτρινο A πρέπει να είναι το 30% του µπλε B, περιγράψτε σε 
συντοµία πως θα λειτουργήσει η διάταξη αυτή.  

 

 

31. Πώς ορίζεται ο λόγος ελεγξιµότητας και πώς ο λόγος κέρδους; Τι σηµαίνουν για τον έλεγχο της διαδικασίας; 
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32. Ποια είναι η αρχή λειτουργίας ενός Συστήµατος διαδοχικού ελέγχου (ή «ελέγχου σειράς», ή «ελέγχου σε 
καταρράκτη»). Περιγράψτε σε συντοµία την λειτουργία της διάταξης του παρακάτω σχήµατος εξηγώντας τα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της µεθόδου αυτής ελέγχου, ως προς τον απλό ΒΑΕ της στάθµης, χωρίς 
δηλαδή την παρεµβολή του “εξαρτηµένου ελεγκτή” και την αξιοποίηση του σήµατος ενός αισθητήρα ροής της 
βοηθητικής µεταβλητής. ∆ώστε το αντίστοιχο σκαρίφηµα του απλού βρόχου ελέγχου της συγκεκριµένης 
στάθµης. 

 

  

33. Συµπληρώστε την ονοµασία και αναφερθείτε µε συντοµία στο ρόλο των αντίστοιχων στοιχείων 
Ν1…………………………………., Ν2 ……………………………………………….. , 
Ν3 ………………………………. , Ν4 ………………………….. , Ν5 …………………………… και Ν6 
……………………………. . 
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34. Ποια από τις επόµενες χαρακτηριστικές αντιστοιχεί σ’ ελεγκτή µε καθαρά αναλογική δράση; (Σηµειώστε ότι 
και οι τέσσερεις αναφέρονται στην ακόλουθη καµπύλη Α απόκλισης / χρόνου) 

 

35. Ποιο το κέρδος αναλογικού ελεγκτή, αν η σχέση εξόδου ελεγκτή / χρόνου είναι η ακόλουθη, για το δοσµένο 
διάγραµµα απόκλισης / χρόνου; 

α β γ δ  

ΚΑ=5 -5 1/5 -1/5  

     

 

36. Σε τι τύπου δράση αντιστοιχεί η δίπλα δυναµική απόκριση ελέγχου; 
α: αναλογικό 

β: αναλογικό + ρυθµού 

γ: επανατακτικό 

δ: αναλογικό + επανατακτικό + ρυθµού 

ε: ρυθµού 
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37. Πώς ορίζεται και σε τι µονάδες µετράται η πίεση P, που ασκείται σε µία επιφάνεια S, κάτω από την επίδραση 
µίας δύναµης F; Σύµφωνα µε τον ορισµό που δώσατε, ποια είναι η πίεση στην επιφάνεια του πυθµένα 
[S=10cm2] µιας κυλινδρικής δεξαµενής µε νερό [dσχ=1], όπως στο επόµενο σκαρίφηµα; 

 

S=πD^2 / 4 =10cm2 

 

38. Τι σηµαίνει “µέτρηση”, τι είναι τα “µεγέθη αναφοράς“, τι οι “µετρητικές µονάδες” και τι τα “πρότυπα µεγέθη”; 
39. Αναφέρετε δύο (2) εσωτερικές αιτίες σφαλµάτων; 
40. Πώς ορίζεται το «απόλυτο» και πώς το «απόλυτο» σφάλµα; ∆ώστε παράδειγµα για µέτρηση θερµοκρασίας 

πραγµατικής τιµής 80οC και ενδεικνυόµενης 75οC  
41. Ποια η αρχή λειτουργίας µετατροπέων «ανοικτού» και ποια εκείνων «κλειστού» βρόχου; (∆ώστε σκαρίφηµα, 

ή λεκτική απάντηση) 
42. Αναφέρετε σε 1-3 σειρές, 5 µεθόδους στάθµης νερού σε ανοικτή δεξαµενή (pεπιφ=1bar) 
43. Αναφέρετε σε 1-3 σειρές, 3 µεθόδους µέτρησης στάθµης υγρού σε κλειστή δεξαµενή (pεπιφ=2bar) 
44. Αναφέρετε συνοπτικά 3 εφαρµογές της µέτρησης ∆Ρ (∆Ρ= ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ). 
45. ∆ίνονται τα ακόλουθα ζεύγη τιµών RPt100 & αντίστοιχης θερµοκρασίας:(Θ1,R1),(Θ2,R2),(Θ3, R3), (Θ4,R4), 

(Θ5,R5).Χαράξτε την αντίστοιχη στατική χαρακτηριστική και υποθέτοντας γραµµική µεταβολή σε όλα τα 
ενδιάµεσα διαστήµατα (Θ, R), προσδιορίστε την αντίσταση R50 & R100 οC. 

46. Ποια η πίεση που θα δείχνει (εάν δεν έχει «εσωτερικά» σφάλµατα) το µανόµετρο στο επόµενο σκαρίφηµα και 
γιατί; 

   

 h=2m, Po=0,5bars 
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47. Αν στην ακόλουθη διάταξη έχουµε επαληθεύσει ότι για Q=100ΚΜ/Ω έχω ∆Ρ=1000 χιλ. στήλης νερού, τότε 
ποια από τις ακόλουθες τιµές ∆Ρ αντιστοιχεί σε παροχή 50ΚΜ/Ω νερού της ίδιας πυκνότητας; 
Α1: 500 χιλ. στήλης νερού 

Α2: 250 χιλ. στήλης νερού 

Α3: 750 χιλ. στήλης νερού 

Α4: 600 χιλ. στήλης νερού 
 

48. Σηµειώστε ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι λαθεµένη: 
Μπορούµε να πετύχουµε συνεχή ρύθµιση των στροφών κινητήρα συνεχούς ρεύµατος µ’ ένα από τους 
ακόλουθους τρόπους: 

α: Ρυθµίζοντας την τάση της διέγερσης. 

β: Ρυθµίζοντας την τάση τροφοδοσίας του τυµπάνου. 

γ: Ρυθµίζοντας τον αριθµό των µαγνητικών πόλων του τυλίγµατος. 

δ: Ρυθµίζοντας την ένταση στο κύκλωµα της διέγερσης. 

49. Για την παρακάτω διάταξη δίνεται ότι ο συνδυασµός Μ1Μ2 έχει α12=50µV/oC, M1X  a1X= 40µV/oC, M2X  
a2X= 30µV/oC. Ποια από τις ακόλουθες τιµές είναι η σωστή Vxx; 
α1 = 45mV 

α2 = 36mV 

α3 = 1mV 

α4 = 79,4 mV 

 

50. Σηµειώστε µε ένα Χ το χαρακτηριστικό γράµµα της διάταξης εκείνης που εξασφαλίζει έλεγχο της στάθµης µε 
συνδυασµό κλειστού και ανοιχτού βρόχου προς την ελεγχόµενη µεταβλητή (στάθµη). 

 

 


